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 ینار# تاکّشیب د رنه نب رثپب نآ ونعب (تامدآ) و( میبد ۱

 لازدش باختنا مد رم ف رط زا ۱۲۲۶ لاس رو

 (ی (یداک » ر ( ی راخ شیب ره نیرتم) تفیلک ی سر زوم

 دندید رگ یفرعم یجراخ ملیف نیرتهب
 یتساوخ رد قبط

 مامقا و هکبیث اک دوب هدشدنمج زا ناک دنا وخ

 ءادآ ؛دنشاب میهس و دنک ششوک یلمرته
 + یج راخ و یناریا ملیف نادنمرثه نی رتپب
 تدمردو هدشنییعت تشپبدرالوا ات ءار۲ لوبت لجالابرض

 و نارهت زا همانرازه و بیرق هامکی
 یاضقنا زا سپ ودیسرام تسدب اپناتسرپش
 یارباردوخ ءازآ نادنیقالع مه زاب تدم

 رثوم, باختنانیارد هتبلا هک دنداتسرف ام
 لوبق لباق یلارآ طقن اریز دشن مقاو

 هدیسر نیدرورف رسخآ زور ات هک دوب
 . دشاب

 رومت مسه ام دوخ لوا هلهو رد
 دلناوخ فرطزامالهتسانیا هک میدرکیعت
 نسیا ات امنیس هب نادنمقالع و زیزع ناک
 یمدرم و دریک رارق لابقتسا دروم هزادن|

 یلامنیس رومشدقاف زونه اهیضعب معزب هک
 دح نیا ات یرنهیلمهشب رفكي رد « دنتسه

 هاتوک تصرفكيرد و دلن ادب میهس اردوخ
 یمقوم یلودنتسرفب ام یارب اردوخ هدیقع
 « هشرشتنم زو رو دیع صوصعم«رامش هک

 یوب همان لیس ابترم شیادرف نامه زا
 دنچ زورره و دیدرک ربزارس هلجم هرادا
 -هنالع اهن [ ردهک دیسرام تسدب همان دص
 رد ار دوخ هدیقعرنه تفرذیپ هب نادنم
 مایف و درم ونز ناگشیپ رنهنیرتب هداب
 * .دندوب هتشاد زاربا یچداخ و یناریا

 اپن ]شراشرءارآیرو آ ممجزا سی

 ,دیدرگ لصاحربز هجبتن

 « دیه 3

 زا لاسمازودون صوصغمهراشرد هک

 _ (میهبد) یلاربا نز هثيپ رنهنیرتب ۱
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 امر میس :رییدرس نایک ب ریدم و زایتماه س ۱ ۲ : ردمو زایتماهدن راد

 ۰ هرامشکت - موسهتبط - لعلژاساپ . یرهچونم نابایخ : هرادا لحم

 133 دارراطج)ی زا وا مایف نارتها ۳

 (یلجنآ ربذ) یجراخنز هشدرنه » ۴ تفرشیب رددندوب لیام
 (نشیق یرمگشنوم) » درم » » به نییعت ءراب رد اردوخ
 ( ءراک )یجراخملیف » ٩- دن داتس رف هلجم رتفدب

 .ووذهداد یدنچ تارکذت دیاب ءادآنیا دروم ود

 ۱۳۱ ۱۳۳۶ لاس) هعنیا الوا
 اب درک تقد هچنانچ د درک شومارف
 ِ لاسویاههلبف وناگشبب رنع نیرتهب اهنیا

 یاهلاس رد تسآنکسم و دنتش
 # یراغتف |نینچدشن |وتنای و هتسن اوتن دعب اب و لیق
 # قد یارب رکذن نیا .دنرو#] تسدن ار

 " نادنم رذه زا نت دنچ هب هک دون يمهاقت ءوس

 1 هک دندوب هدرک دوصت و هدادتسد یناریا
 ۳"  ًادمب و هتشاد تیمسر هتشذگ در ومردا ءار نیا

 .دشرکذ هک روطنامهیل و تشاددها وخ زین
 ۱ ودنتسه لبقلاس ناکشیپ رنه نیرتهب اهنیا
 یرگیدهدع دعب لاس ردهک تسهنیا ناکمآ
 رد هیورو زرطنیا . دز وشپ اهن ] نیشناج
 رکا وتسالوادت« العف یجراخ یاهروشک

 هدافتسا درومداب نیلدا یارب ناربا رد

 و ردکت بجوم دیابن دریگیم دارق
 .دوشب ینارپا نادنمرنه ریاس

 تناریا نادنمرته هکنیا ًایناث
 تصرف هشیمه اپملیف ناکدن زاس
 :نیادد " دوخ راک ندرک رتهب اب هک

 ار راضتفا جات دش ق 1
 ادن رف رنینچ ید وج و تاع . دنهن برق هر تح ییج ناگدن رب هبهک یاهمسجم

 !اتسودتب اف ر هگتنیا ینعی تسهو هدوب دش دها وحا ده

 اددره هکدنک داداوار اهن[ ودیآ دوجوب نادنمرنه نیب

 - چو و رجوی فرج و وجوه محو
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 (نامرا)

 ۱۳۳۵ تشهبیدرا ۲۴ هبنشکی - ۱۳ هرامش - موس لاس



 ملها طفل ومدشا مداد

 هک < مدقدب دی داورم
 ی !اکب

 2 فور
 سوا مبل ] رها ی وب د ودسا كل

 نارسهت دد دوب هدششاب ایلر ۳

 ورم ثیثفوماب هجاوب
 رک یاهنمس تعلص هکنبادومر

 ناربادد دوب هلاس ۲ ۵ هشاسب ی

 هلعم> ملیف ولپ و رتم یامنیسطسوت

 خ نی ران
 اومدم < وکی زکمهداباک و یاهملبا
 یامنیسمان < كرم اب هزراببو مایا
 دندوم روهشم نارهت ددا ركي رک

 و ده باب مهدش

 زبج یفده هعسک امنیس هراتس هلهب
 ندوم انشآ و املیس رسنپب تمدخ

 یاه روشک یلامایسثال وص»هب مدرم
 دادعتاربخا نرچ « درادن فلتم

 كي رکمیامنیس تالوصحم زایدابز

 رز بسم

 همزا دنمرتهد اببذ ۰
 رفلد ج و را ۱

 يمبمسم

 ومدش دراو اهامنبسنابحاص طسون[| ثثووم اتیراس »
 تسانمب دش دهاوخ هداد شیامن
 ناک دشن اوخند ومن انش آ یا رب دنیبیمل
 كيزکم یابیز ناگ داتس اب
 , دبامن حرد اهن هراب رد ی رصتخم

 <« كرماب هز رابم » ملیف هکیناسک

ِ 

 یامثب رد هتشذگ هتفه دنچ رد اد
 هدید ::دعیم مداد نتباسل نا رهن
 یدبدجءراتسوباذج هفابقاب دنشاب
 تسافو رمم < ۱ والس و رم و مانب هک
 زا الصا | والسو ریم . دناهدشانشآ

 زا دمب هک تسا یکاولسوکچ یلاها
 تا ركب رکمب مود یللملانب كنچ
 ملیف ۱۱ زا زواجتم رد اجنآ ردو

 < والسو رب ودومل تک رشفلتخ+
 هب دوویلاه یاه وبدوئساتوعدب

 واک >یاهءلی رد و هدمآ اکب رما

 هنانساتم تف رک هدهسارنزلوا لد
 اب رد دتنرت# وابیو مزاتس تا
 رد یدرهداپزژ رثارب لاسا سردام

 تابحدوردب ؛باوخ صرف نددوخ

 غیدائدد دیایارب شماد یلو تفگ
 دش دهاوشا شوما رف ابند یامنیس
 یامنپسطس وا < عاجشزاب واک > ملبف
 شپ امل یدو رب وهدشدراو لاتسب رک

 كر زکم دو

 . رزاهوناس شور دوخ دد
 مي

 هزادا و زپ و تهب لوفسشردام «بسایو ریاهناگیب > و« ع اجش زاب

 اش رب

 دراد یناشخرد هدنیآ « لب
 كب رکع ناک راتس دبسرس لک

 < لبت رم اتبراس و رضاح لاح رد
 اتبراس تسا كمن اب و ایپز هراتس

 ناکشبب نه درج یکلاس۱۳ نسژا
 شیلصا نطوم رد و هدمآ زد اهئنیس

 تک رش ملبف ۱ ٩ زا هاجتم رداین ابسا

 هی توهدب انب راس تسا هدول

 كي رکهدوذکب یکب رکس ناگنفک
 یکت زنم ناک راث» كلسرد و هتفر

 ءاروو مابا هیهت ماگشه تف رک رارق
 رد رنکشل ترب طسرت هک «زورک

 كچ رک ل داتب داسدشیم هبهت كب رکم
 و تبرگ دهیم .یصیم اهن رلق

 ملبف رد رث داو یلاپمک هلصافالب

 هدهس یمم«لد دان رس» دوخ مهم
 «لبث وماتپ راس» دوی راذگ او وا
 قافئاب كيركم رد رشاح لاح رد

 , دشابیم هناغ روما

 هکبل لپ رباگ و زا هکبماگنم
 كپ رکمدرفب رصصتم راد ربیلبف «اور
 یکی کم هداتس نیرتابی) هداب رد
 تالجم ناداگن رخ طسوت یلاوئم
 هل هان الب لپ رباک « دش حرط یابنپس

 ناونپ اد < وبد لد سرول ود د

 نبرت زانط و < نیرتكبنژرنا >
 أ دون یفرمم كيركم ناک اتم

۲ ۳ ۳ 

 ۶ یدپ دج قاپپ )«راتس هح وثم هرم
 هدیناد 6 ددادوچ ی ۱ ۲ و

 بک لاس نآ رد اصوصخم
 راکتسا« واچ هیدن
 زا هگنپا رب

 دشیم

 ررالعقو »وب
 رهظا ی یلابیز ادا

 تسه بن هئم ره دو دیم زامشب

 تسا یکی زکم الضا وداروج یتبک
 «ملپف کسب زا سب قیاسلایف ًایک و

 وترهش جداباروا یکپ زکم یاه
 لپسا یاه دارد دناسز ۳ نرم
 نطو كرثب دربچم اررآ یلاکی رما

 ۰ هعنص زد هیمب )



 جی ردت هتشذ

 یداددارقن
 نا رهت هناخاشامت -اشامت نایدصتءاب

 2یب زص اف ح و دوب هدوش زورب

 نوزحمیلع
 هتفه دنچزا دعب دادافمتسا شقوقح

 باصتعا زین یت ایک و شبات و نوزحم
 . دن دومن

 هناخاشامت هک یدادرارق قبط

 دقمنم قوف ناکشیپ رنه اب نارهت
 سیپ رد هشیب رثه هکیت روصرد دومن
 تخادرب شق وقحدشاب هتشاد تک رش

 زا لمچ یدص یصخرم تروصردو
 یق رطزا و دوشیم رک غلیم لسا
 شیانمن تلعب قوف ناگشیپرسنه
 كري تدم هک «یتنک نارتخد هورکد
 هتفرگ رارقمدرم لابقتسا دروم هام
 زارگبد یاههمانشیامن ریاسد دوب
 ناشق وقح وراکبیب نونک ات هام نیبه
 نابدصتم لصنیاب اذل دوبن یفکم
 شارتعاب نوچ و هدرک شارتعا رفاقت
 یسج هتسد دشن هدابن یعقو اهنآ
 تیادهو مانبییورت وداد افعتسا
 پورست نیا همانرب دن داد لیکشت
 -رهشرد فلتخم تاشیامن یارجا
 پورست . دشابیم ناريا یاهناتس
 ناریابوجب هتشذگ هتفمرد تیاده
 اهن [ تماقا تدمودندومش ترفاسم
 هکب روطب بوتج یایناتسرهش دد
 هتفادراهظا نآرثوم دارفا زایکم
 .دیماجن ادهاوخ لوطیءام هحتدم

 هر مه ر ویاک جار

 كنه ۲ و ملیف تقفومژز

 ردا
 روپشم نا ربا رد رویاک حاد «هراو ۲2
 روب زم ملیف هک نابمیکح یاقآ .دش
 هلصافالب «دوب هدومندرا و ناریابار

 ار یدنه یاپملیف زا یدایز دادعت

 ملیف اهن [نییام و دومن یرادیرخ
 «ناتسادو هک < روپاک حاد زایرگید

 شیامت شرعمب هدنب ]رد دراد مان

 لاح رد یفرطزا
 «ءهراوآ >ملیف هلب ود لونشمرشاح
 شیامن مود راب یارب ات دنشابیم

 یمراظتنا مدرم لابقتسا زا

 . تشاذگ دنهاوخ

 دنهد

 لمح هلحرمب هکیت دوصرد هک هتفرک

 دهاوخ ریدقت یاج دوش هتشاذگ

 اد«دوباک جار» نایمیکح . تشاد
 ماکنه ودومن دهاوخ توعد نآ رهتب
 نیا نایچاشامت «ناتساد» شیامت
 كيدزن زا |اریدنه فو رعم دنمرثه

 تامیمصت نیا زا هن افسأقم.دیددنهاوخ
 هتف رک یدایز هد طسوت نوئکات
 هدمآ رد بآ زا چوپ یگمهو هدش
 هب «دوباک جاد» ندمآ یل و تسا
 نایمیکح یاقآ هکیروطب نارپت
 درگ رب ووب و تسا یمتح دیوکیم
 ۱ درادت

۳۹ 
 رب ايمناریاب«روپاک حاد»

 ینس>ه دیجم
 تززاسرکفب . دژاسبار یلقمعملیف

 یلاش رهش نآرد شیامن و تشر
 نض رد و . تسا هداتفا ناریا

 زن یارب مهیدیدج همانشیامن
 :دهدیم بیت رت سراپ

 «تسا نب ربش یگدن ز» هرظنم ریغ
 اب و هدرکغاىد رس ار دیجم
 "دش یهیرات یاه هشقن ننینچ حرط
 جم ثروص ره رد یلو ۱ تسا



 یو بصت ناکم هجینر 3
 ددجمشیاسن نلاس هلنرو تاتپ و و هدومت هدافتسا تصرف زا اش لیطعت نمض نینچمه و دش دهاوخ
 لاتسب رک یامنیستف ۲ دهاوختروص
 پوکسامنیس یاپملیف زا یدابزو]ادمت
 هدومن یرادیرخ ار ست کین ایی

 شیامن هدنی]یلاننیس لصف رد و
 . داد دهاوخ

 ردیدت و س یاهماف

 نآرهت
 نییام یدیدش تباقر ًاریغآ

 یاهروشک یاپملیف ناکدننک دراد
 یصوصخ روطب هک نا ریا دد یلاب ودا
 یاهدع تسا هتفرگ رد دننکیم رک
 یلایل اتیا یخرب ویو-نا رف تالوصحم
 یتحد ینابلآ یضعب دو یکیرکس»

 هدومت درا و ملیف یوانیدن اکسا كلاس
 ی راد ربملیف تعنص دن وس روشک تسا
 روشک نونات نوچ ودراد یاهقباس اب
 ءژاجا ملیف ناکدننک هیهت هب دو"

 مداد ار موو یلامترثه مو
 روبجم هسنارف ووشل یتح 0
 ادوشیمیدل وس یاپملیف ی
 یدنوس یاهملیف زا یضعب رو

 دور و مزاج یتحو عونساک
 و دوشیمن رراد كرشب ,

 3 و داد مدازمرکا یانآ
 دیر[ یادی ۳ ۳ لایخ ورد ترا نالوصست
 دما ام . دراذگب نیا

 دن اوتب ررازمرک یاق آفات ۳

 ملیف زا هنحص كي رد «نرولایفوس»
 تمالب < ۱>متسد ناخ تله زا
 ابتیس هدرپ یوزرب و هدوبن رویم
 . دن ريگ رارق

 و نرولایف وس
 ارثاپ وئلک
 -ایفوص زا هکنیا دوجو اب

 نآ رد هک ملیف كيذا رتشیب ناریا رو یئایلاتیا زانط هداتس «ندول
 شیامن تشادهدهمب یکچوک رایب لد
 زا ادوا نارپتمدرم هدشن هداد
 رتشیب و رتپب «۱> وت رمش یارمش
 ,دنسانشیم

 یکیزکم ناک راتس
 ( ۳ هحفصزا هیقب)
 یو .دناشکد وویلاه یوسب ودرک
 «زورمین یا رجام و ملیف تیقف وم زا سٍ
 دوش نطودای شلیل هج وچیهب رگید
 . دش نصحتم دوویلاه ردو

 یکی زکم ناک راتس هنافسأتم
 و دناهدون نطو یالجدایز یلیخ
 هلسچزادنیابثیم ترفاسماپ وراب ایو دو ویلاهب تیقف ومزا س,ناشرتشیب
 نارهت رد شیپ یدنچ «انیلاس» ملیف رد اروا هک < سکیلف ایرام»

 نادارف تالومحم نایم رد
 مدشدرا و ناربتب هک یئاپ ورا كلاس
 اینوسهک «الیت[> هلمجژا یلاهملیف
 دن رادرا رق؛هدرکیزابنآ ددندول
 بش ود وایفوس ملیف نیرتهب یلد
 زیاد نآ هک تسا «ارتاب وئلک اب
 تسیت دوخ مان یاشفاب لیام هک یصعش
 . تساهدومن هراو

 اینوس» نارکاچو نادنمقالع
 رد ار وا لاسا زیئاپرد «ندول

 دوبندنهاوخ تاقالم شیلفنیرتهب
 ردهکی لادصو رسهمهنیا هراب رد و
 تراضت ؛ تسا هدش وا فا رطا
 , درک نهاوخ

 ایلاتیاو هنارفب هلصافالپ و دیامنیم تک رش ینطو یاهملیف رد و هتفر
 روشک یاهملیفردو هدومن تمجارم
 یاهبلیفا , دیامنیم یزاب روبزم
 و هد درو :نارپت یابتس سوت « دناهتسخ نانامربق > وا مهم
 دهاوخهداد شیامن كيدرت هدنب]رد
 دتنام < سکیلف ایرام و .دش
 . دزادن یسرتوکمرارسا ندنایاست زا و دنا هیماشندب یاهیکتسجرب ردا و شرته «ادیجیرب ولولانیج»
 «دنا هتخ نانام رهق و ملیئ رد ایرام
 اد وا هک «ناتنوموبا» لباقم لر

 هدپعمياهدید < سرتدزم» ملیفدد .  دون رکذ اجنیارد ناوتیم«مردید
 راس كيدزن هدنیآ رد . دراد یتیکو سکعرب «سکیلف ایراى»
 ومن میهاوخیف سما دیکی زکمناک راتس كيزکسب راب دنچ یلاس < وداروج

 . ههحفصء

 طس رم شو رثب
 خب هداشدنچرد هک روطب

 رک زف نارریدم ميدادعالطا
 یویدوتسا لیطمتب یدجمیصت یلالط
 دنواد راظتنا طقف و دنا هتفرک دوخ
 ناباپ نی رودیولج ملبف ود مامنان راک
 مایتاب او ویدوتسا تقون ]و دبای
 شو رفب 6۱و یتننادنمراک و لئاسد
 , دنناسرب

 عالطاام راکنربخ هکبدوط+
 لوضتم یسانشاس یمخش دهدیم
 قوف یوبدوتسا دیرخ هرکاذم
 یقفاوتزونه هظحل نیا ات و دشابیم
 تساهدشن اهن ] نی یلام ظاحل زا
 شو رف یارب اریز دوشن مهدیاشو
 دصتفم و نویلیم كي غلبم ویدوتسا
 هدک تساوعرد لابید رازه

 دشخ ردیم دیضر و 2 ۰ ۰
 ناو راک یوبدوتسا رداه و ورتیا

 یدایز تیلاعف و شوجوكتج ملیف
 و ) نانک راک و نادنمراک نیيام
 زا دوشیم هدبد نآ (!هفوب تسق

 - یفانکعوجرباب راو ناراکت ربخ
 یلا ریذپ یناتساب یلاچطسوت قباسلا
 زداریز !دنیامنیم رشمفدو هدش
 لوقثم هلجعب روبزم یوبدوتسا
 رخ یاهتمق ژاتنوم ونو رکنبس
 . دشابیم « دشخ ردیم دیشروخ و ملیق
 جرد هحفص نیا رد البق هکیدوطب
 رادرس طسوت ملیف یتادرک راکدش
 ماجنا دارم و ملیف نادرک راک «رکاس
 یمیفد هدهمب یتف روما ریاسو هدش
 ,تساءهدش هدربس

 هک < دشخ ردیمدیشروخ»
 رامشب ملیفنا وا زاک لوصحم نیمود
 لوالوعحم اب ظاحل میمجزاد و ریم
 ات نیمز زا «نینوخ باتیم» نآ
 دن رادءدیقعیغ رب .درادق رفناس ۲
 «دشخ ردیمدیش روخ و ملیف شیامن هک
 یلاتیستمنص خیرأت رد ینی ون لصف
 * , دشدهاوشبوصحمنآ ربا

 وبدوتسا نابدصتم هکیروطب
 تسیب ۷ ملیف نيا دن رادیم راهظا
 ,دشدهاوخ هتفاذک شیب شرم رکیدزود



 هداهت مان یا هب رک هراتس

 تسایصوصخم ءاگن ول ز یازاد
 ۱ تسا هتخاس هی رک هییش روا هک
 نادنمرته>ملیق رد راب نیل وا یو
 - هعرج و نیتزام نیداب «اپلدمو

 -ملیف رد سپسودش یزابیه سییول
 + <«یزاه رس دزد » نوچ یناع

 و «دنقایم قاقتآ یزبیچ رهد
 <زود ۸۰ ردایندرود ترفاسو

 . دوم یژاب
 وا[یارب اهملبف نیارد یزاب

 درو[ تسدب یاهرظتنم ریغ ترپش

 نیدمک ی اهتز هتسد وزج ار وا و
 هک .تاکچیه درقل 7 . تسا هدوش
 هدومن هیهت اد «یراه رسد رد و ملیق
 تسا هدوبنهدیتع راهظا وا هراب رد

 تسدبمیظع ینرهش یدوزب یوهک "
 . دوو ۲دهاوخ

 ؛دلرم مهزاب

 شومارف زیزع ناکدنتاوخ رکا

 یحیسلاس لوا رد هدنشاب هدرکن

 ینیی شیب و میتشول یا هلاقم ٩۹۵
 زا یدایز هدسع لاسما هک یدرک
 تابح دوردب امنیس نانکشیپرته
 , تفکد نهارخ

 تربادو كرم ریخلبق یهنچ
 لامک اپ مهالاحو دشرشتنم «نتوبن
 ميناسرب كرابم عالطاب دیاپ فسات
 هثیب رنه «دلوندآ دداودا و هک

 یناک یاپبلیف لعارد هک دوهشم
 هدپمب كيمک یاپلرریامنیودلک و رتم

 یزفم یریرتوخ رثا رد «تفرکیم
 لاح رهرد یلو ؛تسا هدرکتوق

 لاسما < ؛ هژانج » نیرخآ نیا

 یعلیف .تالوصحم ناتسهل
 دنکیم ربا ربودا ردوخ

 یکاحناتبلزا هلصاو زاخآ
 لوفشمتیدج لامک ابتل ودهک تسا

 یدادربملیف یوبدوتسا كي هیهت
 رددناوتب هک تسا وشرو یلاوجرد

 تالوصحمینعی دزاسملیف ۲۰ لاس

 بلغا .دنک ربارب ود اددوخ یملیق
 ایوروشروشک زا یرادریلیفلیاسو
 رد هک یلاپملیت و دش دهاوخ دراو

 یارب ۰ دوشیم هیهت ویدوتسا نی

 زین ضب رع یاههدرب یوزر شیامث

 رایب نیضرد .دوب دهاوخ اتم

 یکن راهملیف رثکا هک دوشیم یمس
 زا زین دوم نیا رد و دشاب
 دهاوخ هدافتسا یوروش نیصصختم
 دش

 اه

 طوب رم یسوساج نابرج كي نآ

 دشابیم مود یللملانیم كنج هب
 نتفیلک > زا دنترابع شناکشیب رثه

 دنچ و «ماهارکایرولک و «بو
 اددوخ یاهلد هک یسیلکنا دنمرته

 روضح .دناهدومن ًاقیآ یبوخ وحنب

 نوتل راک یابتیسرد « تنک یشودو
 ترهشملیف هک هدشنیا تعاب ندنل

 .درو] تسدب یناوارف

 دنکیم یقرتیدورب «نیل ثم یلرش»
 ندنل زا ربخكي

 دوجو زک ره هک یدرم» ملیف
 یشودو هاگشیپ ردندنل رد تشادن

 ناتیلکن |هکلم یومه رتخد «تنک
 ۰ .دید رک حاتتفا

 یکنرو بوکساشیس ملیفنیا
 متسیب نرق سک و ف_یناپمک .طسوت
 عوضوم و هدش هیهت ناتسلکنا رد

 هناوید ةعبان
 هدننک هیهت « دوت لکیام »

 واب اه ینسب هک دوویلاع كرزب
 « دناهداد بقل < هناوید هقبات >

 ملیف یارب یلیخ هک تیسانم نیاب)
 یتیلامف و دنکیم جرخ لوپ شیاه
 زا هرخالاب ( دیامنیم دحزا هدایز

 - ۱ حفص

 لوژ فورعم رثا یود
 دیامن هیهت وکسم

 و .ریا یاههنحص
 نالبت 5 هتف رک هواج و
 نرربدآیام ۳ دهدیم ناشن ار

 ی دنچ « دیئک رکف

 اب ] (دوت لکیام» هک د راد دوج و

 یراد ربعلیف یلصا دوو ار
 ,تسا هد

 نازوس یاههپت
 شاه بات» یبایماک زا سپ

 نارج ناکراتس «دوو یلاتان» و

 میبصت یناپمک نیا « رن داد ینایمک
 ابن[یودره تک رشب یملیف تف رک
 ناتسادكی لصا نیا یورو دزاب
 «نازوسیاههبن و هبموسومنرتسو
 یراجلاس سرامرد هک درک باعتن |

 .تسا هتفدنیب رود یولج

 هقب رطب وهدوب یگند ملیف نیا

 هوالع و دوشیم هیهت پوکسامنیس
 :یدایژ هدع : یلصا هشیپ رثه ودرب
 .«سکو یس» هلببق ناتسوب خرس زا
 یداوعن وخ رد یریظن یب ترهشهک
 نحص رد ؛دن راد یرک یشحوو

 تظعدتپبابو دن وشیم رهاظملیف
 ۰ .دنیا زفایم نآ

 . هداپود ترقفوم
 لئالف يابلرد یدرم > ملیف

 یون رثا زا سابتق| «یرتسکاخ
 ۳ارتشاب « نوملی ونولسا >؛دوهشم

 ۳ یدوکرکو سنوجرینج
 جد یلاکیرمانیدقنم هیلک فرط

 نر

 ٌنچ زا سپبوبحم هشیپ
 هناهدزک تک رشیملیف رد مهاب
 3 هم مفتب املیم

 2 :ملیقرد لوا همد)
 ۱ نسو ود(.دت درک یزابمه اب

 .حبصد» هب موسوم زن وج رفینچ
 . هوکشاب زیچنشعو و «رتوبک مداخ



 نیلی رم هرخالاب

 رضاحو دمآنیاپ ناطبش
 ملیف متسب نرق سکوف یا

 زاب اد <سوبوت| هاگتباو
 یایخذا دوب دارت ملیف نیا

 وب یلد دورب نبی دود یولج

 یارومذود"

 «سوبوتآ مات »ملیت

 دوخدیدج ملیف رد« نومیدكيو» و«لواپنیج »
 نيارد یزاب زا تفیلک یربکتت وماما
 رضاح هک تقگ ودومن یداددوخ ملیف

 و رت ومنیلب رم لثمیدن وا نزاب تسین
 . دشاب یزابمه

 نیاب یناپک نالالد هرخالاب
 ره و دتدیود فرطن"۲ و فرط
 هکشیا ات دندیشک رس ار یخاروس

 تسدباپیز و لکیهشوخناوج كي
 درادمان «یارومنود> هک دندرو"[

 و نویزب ولت تاثیامت رد البق و

 . دوب هدرک اقیا یئاپلر یدودو رپ

 تربشملیف نیا ردیو هک دوشیم هتفگ
 درو آدهاوختسدب یدابز تیقفومو

 اناتن وم زا ینز

 هطسا وب ل و اپ نیج هک وب یندم

 رد یزاب زا ؛ یداد هجب و تلاک

 رتمک و دومتیم یراد دوخ اپملیف

 دشیم رهاظ سلاجم و لقاحم رد

 ید دنتفکس مدرم هبه هکیروطب

 یریک هرانک ادتیس راک زا یدورب
 ژایربخ لبق هتفه اما درکدهاوخ

 ملی زد یو هکدیسر دوویلاه

 نی ودلک و رتمین بیک دنیآلاکیزوم
 «اناتومز | ینزو هب موسوم ریام
 هدشناوخ «نومید كي رد لباقم لر

 یزابار یلجن]ریپ رهوشو بوبحم و رت وءنیلیرع9*
 ۰ درکد هاوخ

 -.نیجنادنمقالع یارب ربخ نبآ

 نوچ تسا شخب دیما رایب لداب

 ردوا نیریش یزاب و ریذیلد زاو[

 تفه یارب سورع تفه > ملیف
 فیدر ردیو کد ش تاب < ددارب

 دوویلاه هبنآشوخرایب ناکراتس

 ینابکیارب شیاپملبف و دی آرد

 یرتشپ یشیاع ریام نیودلک و رتم
 دنکل صاح

 مررد یئاکیرما كي
 هک ) ابیز واتس «تیل بیاد

 وازایلیفزوتهناریا رد هنافساتم
 قافتاب لق یدنچ ( .دناهدادن ناشن

 ریهشنادرگ راک «رنوکرفوک و ه>
 نآ دق اتدرک تک رح ایلاتیا یوسب
 رتیو یسیلگنا هشیی رته قاغتاب اج
 ناکشیپ رتهزایاهدع و «فوئیتسوب
 «نادواجتنه ۲و ملیف ردیمایلاتبا

 دنکیزابار

 یصوصخ یکدنزدد <تلیاد
 رتک را ریهر «اکو که وازکاد هجوز

 یاههکلم نایمرد و تسا قورمم
 یتیها و ترهش دوویلام یسنج

 . دراد

 ملبفزایتما <رمآرک ی لئاتساو
 تیقفوم وز وهشمسسی یو رزا یراد رب

 +۷ حفص

 مع ادرآیمنیزاب اهمشیف
 یک تسا هتشاد راهظا یلفحمرد

 اعم هراب ود د

 تن ووماراپ ین ابنک نالالد

 ورد

 توالکاقم لود اوتب هباشهکت سا
 رد درمنیرخ1> ملیف دد ادلی 73 5 ۳ دل
 دم . درو تسدب «دنوم نوک اد

 ترالک عخا یاهنیقتوم رث
 وزر ]دو وبلاهناک راتس همه نوتک

 اب شیاپلیت زا یکیرد هک دن راد

 |0۳  هحتصود هبغ ) دنشاب یزناپمه وا

 یههمملیق ایلاتیا رد« نیل با»
 ۰۰ ۰ فتکیع یزادار

 ۳ سس
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 نزتسه ناهج یسنج هبذاج یاههکلماهنیا

 1 د را 0 نابات ها هام تفه ) مر ملاع نا ۹1

 و دوخ < یاهرنه > هک یهاتوک

 نا

 ناپجرد اد «لیب

 ناونسارلکشوخ مناخرقن تفه نی

 ملاع«۱ یاههتجربا نیرتهتسجرب

 تسادرک یقرعم و باختنا اتیس
 شجنسلباقالوصااهن ]یئابیز هتیل

 (رندراک اوا ) و (لسا دنیج ]اب یاب

 اصیرصو تست (دولیت تیازیلا)و
 دن رتلکشوخ كيمادک تفگ ناوتیمن

 رتزانط و رتدنول تفک ناوتیم امآ
 ۱ دنتسه

 شدوخ- ادیجیرب ول ولانیج
 زا یزود ناپکان درکیمن رکف مه
 و هدرو] رد رس ابنیس و دوویلاه

 ؛ ددرک ناهج < لیباسکس» ٌهکلم

 درک ارروخ راک ریدقت هرخالاب

 هب < ۱ یراکی > لقش زا اد واو
 «لص و راک > زا ولمم هک یک رزب هبترم
 ؛ دناثکدوب

 ودرادلاس۲ ۸ نونکا (اتیج)
 .تسا ینتشاد تسودو ابیز رایب

 زا شیب رد لاس و تدم یطرد وا

 و یوتارف و یئایلاتیا ملیف ۰
 یترهش و دومت تکرش یلاکیرمآ
 و اهسسن رب ریظن تشیب هک تنای

 ردراب نیلوا (انیج) : دوبت اههکلم
 ایلاتیا رد « كقلد كي قشع» ملیف
 مادتا ندادناشناب و تسج تکرش
 ار هبه دوخ زیکناسوهو بیرقلد

 دتیان وی » ینایک؛ تخاس توپبم
 تیفورعم و ترهش زا «ستسیتدآ
 اهریشش» ملیفو هدرک هدافتساوا

 هک درک هیبت (انیج) زا اد < عطاقتم
 اب اهدعب نکیلو تفایت یتیتفوم

 (نت-وه ناج) بلاجرتارد تکرش
 < نارب دوخ زا اد ناطیش و ماتب

 .دوبن ناریج اد تسکش نآ

 «بپیل وتالناقن اف و یاهسلیف دد((انیج)
 یاهتنم «سوه و قشعد نانو دو
 مادنا و درب راک اد دوخ تداپم
 -ویچرولظتم هتبلا) غیردیب اد دوخ
 ( تسین یموبع تنه فالخ یاه

 نایجاشامتو تشاذک راضح یاشاتب
 دیدشتاساحازا رب اودن دیشک اروه
 اب (انیج) ۰ دنداد ناشن دوخ زا
 ملبف رد (رتسکنل تب) یات ]توهدپ

 2 هحفص_

 باطل 9 دوم تلترم
 یسنچ هب ذاج تخت و جات یب

 (رته)نیایلصا ن ید - 1 ناراذک هیاب زا هک
 لبتلاس تشهدتسع دشابیم مظعم

 ۳و مش هتتف ةداوناخ هی دد
 راه رد و دمآ ایئدب < سلجت۲
 و شیوخ نیدلاو یناوج ناوفنع
 هزاجو نادیهزات هک و دادتسدزا

 روخرب زا یتدم ؛ دیدرک < ینج
 عوتت یارب و دنا رنک شاهمع دزنار
 لد هحردم رد یزلور دنچ شراک

 ؛ دروآ رد شیطب اد ناداک زوم
 هیسو ظاحل زا یگلاسهدغه نسرد

 «ایالایه هوک » بفقادوخ « ٌةتسچرب
 هکدوب نامز تمهردو دومن زارحا

 . مهیدد یگندز و ریز كناوج اب

 .  ادص ورسیب اهن ]جاودزا .
 ۱ 9و تعد نودی و دشایرب
 هکاهدمب ؛ دندیدرک ادج مه زا

 دد و دسر دوویلاهب ( تیلیرم )
 زد دوش تک رش فلتخم یاپملین
 یروطنامه > تفک نا راکن ربخ باوج
 دوطب « مدوبت جاودزا ءدام[هک

 حب ۳ یاهرظتنمریغ

 :لدم زین یتقو دنچ (تیلیرم)
 سوه مادنا زورکی و دوب
 اد دوخ بیک ر ت شوخ و



 دا
 کد وک رود .تس

 یا دون ن

 ار ردوخ رد و دینارنگ «لیاتو رد
 مامتاب اد دوخ تالیصحت اعنایه

 یگلاس» 1 یاهتنمب

 یل وتشاد تیابنیازا ین اتیجه

 لوضف صاخشازا یاهدع یهاگءاگ

 ۱۹۵ ۲ لاسرددت دشیم واراک محازم

 ملیف ددیل و یئایلاتیا نادرک راک گی

 ناک زیشود) «دیفس شورف هدرب»
 تشاذک او (ایفوس)ءدهمب (رطخرد
 ار تیقفوم و ترپش نآ زا دو

 (ادیجب رب ول ول اتیج) هب ودومیب تعرسپ
 دیسر

 «لیات كلف و خرچو ملیفهسدد

 (اینوس) «التآد د ندیآدد

 < یسنج هبذاج هکلم ن نیشناجو اتم

 یارب یتخسرس قد و و دیک لب
 زیچ وا درومرد دم باب (نیج)
 نا دنناخ و سريال

 ظاعل نسیازا اش نوچ ۶+

 دیفقا وتاعوضوم نیاب ابزا و
 راهج اتیسمتنا یطرد (ددوافر

 دبامتیم تک ر ش اهیلیف اب

 یجتتج هیذاج :هکلم ین
 هتشذگ لاسو تساهدش هک لاویتفرت

 وا «رنع» زا < 2 1۳
 و

 ردا ریخا دم :[ لصعب ی و
 ارل وا شعت ۷ 1

 مرکب آ
 رتقاب باوغتخت اي <؛» درسبا و
 یاه هنحص دشابیم <۰> رثق یب و

 مامح عرتخم هک یوسنارف

 ب یو ربار«دتب ناتسپ »یب
 ؟ قالخاو داد

 ؛دومن دسانار

 و < یکدنز لک د ملیف ود

 نیاروا هتنکوس منودرو قاشع»

 یدایژوادقب «سوپلاوب »ناناوج
 نامز نیمه رد هرخالاب و دربالاب
 نیل و راک سوه> یئاذک ملیف هکد وب

 .دنتخاس یوزاار «یرش

 تخل او (نیترام) ملیت نیادد
 (!دنناتسب نودبطقف هتبلا)روعو
 نآیدر هیرظت و دیدومن هظحالم
 لیاقمودهن وگچ هک هدوب امش دوخاب
 و تواقم متاخنیا «یاپسوهد

 » دیاهدرک یکداتسیا

 داتسز و مع سا زا دمی
 هبموسوم یدرماب«لوراک نیترام)

 نیت رک) ودرک جا ودزا (نیرک و یتسا)
 یوشارف فورعم نادرک راک (تاژ
 و دییاق كناوج نیا تسد زا اروا

 شیامت [ید زا ملیقهس اریخا

 «یرابود مادامهبیت رتب دت !هداد

 ملیف رد هک «باوعتخت و و «انات و و
 عوضوم ملیفمسازا یتسیاب یرغآ

 هداد سیغلت ار نآ «؛ساح
 بر دیشاب

 < زتنوم الول و شدیدج ملیف
 یاههنحع نابه یواح هکد رادعاب

 ردو هعب اسب نالالد زا هک

 ناونح «ایمق »یناکب اروآ دشاب



 نرولایفوس
 هکیراک ره «توکسلاقح» ملیفرد
 هبنآ ءاگنآآ و دادماجن اتشاد راکما
 ۱ تخأاس هاندوویلاه رد اردوخ

 ومنیدز هرانس نیا رگید ملیف ود

 «تفی» و «هناخدشرب رثن هد>
 رصح و دحیب < رثه»>هک دناهدوب

 ۱ تسا هداد ناشن نایناپجب اروا

 بلاج ملیف رد تفرک میبصت اریخا

 ندلوهمایلب واب هارمه «كين كيب »
 لد دارمب هرخالابهک دیامن تک رش

 «!ین ورد تاناجپهو و دیس دوخ
 .دروآ هدربیورب یبرغب اردوخ
 یدا تشذگ رس > شریخآ ملیقود

 «شنارداربوفصویو و <«نیچدد
 (كا ون میک )اهن ]ددوم رد هک دشابیم

 (میرک كم) شد زمان هب هدرکت تصرف
 ۱ دهدب یتاحیضوت

 یوفیلوقب هک )-2) بک اایتنآ
 (ادشابیم كاون میک زا رترهامورت

 مامتا زا دمب ارسوصخب هتشدنیا
 دومن زافآ «دلوسد رد شنالیصحت
 ناونع (ابتت ]) یگلاسهدرناشنسرد

 دشهتخانش دل وسلوا هج رد لدم كي

 تشادیاهتسج رب رایسب هنیس نوچو

 همزال نونف وژومرهیلک دن وادخ و
 ویزانط ویرگ هوشه دوصقم هتبلا)
 ءاطعا یوب(!تسا رگید یاهزیچ

 سیمبقل یدوزب (ایتن آ) دوبهدوش
 سیم » ناونپ دعب یتدم و دوس
 (پوهباپ) .دیدرگ لئان < سروین وب

 دیداروا راب نیل وا فورمسنیدنک
 دوخ ناجدوب كبدرن وهدشهچاب تسدو

 هک)یکچوک عوضومكییور ار
 دهدب تسدزا(!تشادن یشز را هتبلا

 كن رژناتسرب رالدو نالالد نکیلو
 دو-خ شوفآب ادوا (باب)زا رت

 دن دیشک (!تسایگشیپ ینه روظنم)
 دیاش و دیاب هعک نانچن 7 (اتیئ])
 فص رد وداد جرعب «یلابت رنه»

 رارق « ناهجیسنج هب ذاجیاه هکلم»
 یداپک رد شلیف ود !تفرک
 ۳ اهلدم و نادنم رنه  تا وماراپ

 ًاربخا و درادمان «حلصوكنج دو

 رونکب و)قافناپ اپیملک یناپمک رد زین
 تک رش(ناغتارزو ملیف رد ( جیم

 < تا رطخ > نآح رشنتشون هک هدومن
 ۱ درادرب رد یدایژ

 زا یلعالتخا - سرودداناید

 (ندودنآ و یمام) و (ورت ومنیلب رم)
 (اناید) تسا «؛غ رلن» نادود رد

 ( درنوم فیلی رم ) ادواناوتیم هک
 و هار زا دیمان ناتلگنا یانیم

 «ااهلیفرد ندرو آ ردسابل » هفرح
 تساءهدرو] تسدب تیقف وه و ترهش

 دشابیم ناتسلگن ادل وتمالصا (اناید)
 رس ساغشازا شاهداوناخ اقافتا و
 سپدا . دنی ایم باسحب ندنل سانش
 اب اد دوخ تالیصحت هکنبا زا

 نایاپ «۱» زان و هشرک نادازه
 (۳ هحفص رد هیقپ)

 -.۱۰هحفص



 هم ۰
 جم

۷ 

 نیا رد
 علی 6 ملعم مناخ کلی 1 ه راوا دنم راک گلی سو رد همان دور گی ۱ یسکات

 تار ]رد و در اقه:رگشیا ر آ كب و شو رفتم
 د

 دنهدیم حرش ناشبوبحم یاهملیف
 موم بم بم مج هج هج بم

4 
 هناگب دیاش و جیرفت لباسو نی رتمهمزا یکب امنیس هو

 دراذگیم یقاب مدرفرکفزرطو هبحور رو ین 3 ! .یص و صخب هه جی راز هدرب یدد هک یئاپملیف كش نودب . دا

 ربخا یاهلایب
 مفص هدهاذمز|

 رد :یوصحب

 و تساهدش هدو زفا ناک دن و رامنیس هد, یحو-حمالماک رو,

 دی]یمدوجوب اه امنیس بدد یولج هک یلب ولعیا ناف

 ۰ درب یب سسآ نیاپ
 یفاب یچاشامت رد یفسو تبثع تدافتمرتاود ملیف كٍ هدهادب

 هرمزوریگدنز رد دشاب ریتأت نیا هجوتم دا دوخ هکنآ یب دراذگب

 هتبلا . دشدهاوخ راکش[نآجیاثن مدرم اب ددوخرب و ندز فرح زر

 هجودپیگتب رتشیب و تسا توافتمصاضش ارد ملیف كي یاشامت ریثات

 تعع رکفت و قسمت نودب ناکدوک هکنانچ دراد یچ اشامت دوعشو ملی

 تبجنیازا دن ریگیمرارق ؛ددوخ ودز رپ یاهملیفسوصعب ۰ اپیلیف

 هکار اهملیف ریاس و اپملیف هنوگشیا یاشامت یتیب رتمولع نایبرم تدا

 دناهتخاس ع ونمم ناکدوک یا رب « دراذکیم یقاب لافطا رد یدب ربت

 یاهلاوئس فلتخم تاقبط زا تسا هدش یعس ات رپ د نیا رد

 هجیتنكي یواح تالاوس نیا خساپ نیضردو دی"لمعب امثیس هلیمز رد

 ۰ دشاب امشب مجار مدرم دیاقع هراب رد یلک
 تواقت« عامتجاتاقبطزا كي ره رد هک دنامت هتفگ ان زبث هتکن نیا

 تنچ مه و نیعم دیاقع یاراد امنیسب عچاد هکدن راد دوج و یصاخشا

 هکدت زاد درجو یزگید هدع دوخ هب ونب و دنغابیم یقطنم یاهدافتا

 روطب مهنآ رابکی زا رتشب هامرد دیاشو دن رادن ینیعم هدیقع امشیسب مجاد

 باضتنا یصاضشاژاتروب د نیارد تسا هدش یمس دنورن اثیب یفافنا

 و دنشاب هتشاد یلاتشآ نآ فلتعمروما و امنیسب یاهژادنا ات هکذ لو

 یسوصخب هقبط كيیارب یمومع هبنج یلک روطب نان]یاپغساپ هجیشنرد
 ,دشاب هتشاد

 هکت سا هدش حرطم لاّوس جنب ساغشا زا كي ره دروم رد

 هبرظنآغساپ هکتسا یناکت مامت یواح لاوئس جنب نیا یلک دوطب
 دژاسیم سغشم ار یصوصخب هقیمكي دیاقهو ءاد]د

 : زا دنن رابع لاوئس جنب نیا
 ؟دیوریم امئیسب داب دنچ هتفه رد -۱
 ؟ دیداد هقالع یناهملیف عون هچب -۴
 یجداخ و یناریا ناگشیپ رنه زا كي مادکب -۴

 ٩ دیتسه دنمقالع
 ؟دی راد یرظنهج ینا ربا یاهملیف هب عجار -۴

 ابا هدید نونکات هک ار یتاهملیف نیرتهب - ۵
 . دیربب ما

 هب ,یعامتجا فلتخم تاجرد زا رفن ت
 جنب ۱۱ ۱ ام لاو

 ننهلیم حساب ۷۳ ها
 گر , تسا هدس یه تمزب 4 ههاسب زاژ ور ۳ ِ ی ۸ ا 1۲

 وب وج مچ يج مچ م+ وب هب مچ مو بج مج مج

 ت هدننار كص « یجیشزاد

 وج هو وو هم بو بم هو هم مچ هج مچ مچ
 و. ناگ ۵ رنهو امئیص 4 مجب

۱۳ 

 هاقش باخت امژانووید تالاوبس غیشاب یارب هکیسدآنیلوا

 تتاو دا هدکشت اد لوا لاس یوجشناد.درسف یلاود زیورب یاقآ تسا

 . دنشابیم (یسیلکنا هبمش)
 لوفش تاسدا هدکشاد یافصب غابدد هکاد ناشیا اهراگنربخ

 ادیتالاوسو هدرک «+ریگلناغو دندوب دوخ سورد هملاطمو ندز مدق

 ساب رد ری ناعبا.تسا هدرک حرطم ناشیا رب « تشذگالاب رد هک

 دنتفک نیئچ تالاوس

 (ودیمامنیسب رابدنچ هننه رد مب وگب متاوت یمن _یلک روطب -۱

 رهاگمیوگب متاونب دباشو مناردکبم امتیسردار تغارف تافوا [رثکا

 و تر
 : مک پ وتمروطب رکا . موریم نآ

 . (3دیم

 سعشم نازگیدزا اد نآو ی نا "

 ی یمن هبنج زا اد اپیلن ارتکا می ی ۳

 ۱۳92از یبلف آهن ومآ رنج هیچ دم ۳ نما
 ِ زین یهات و مریم تذل

 کیم

۳ 

چبه هک یجب رفت یاهملیف هجیتن رد 5
 مکه هیچ « وک

ن زومآو نیکفس یاهملیابنضردو تو ۲ ارش
 طاحل زا وین هد

 ۳ تم تقو ندین ارثک ظاحل

منا وتیم هداب نااددو مدنقالع دن رادرپ [۱۳
 0 یص 

 هک رتهشز هکسبا طب (ن 2
 بوخ و ملیفیم هدیقب الوصا . تعاد ی و منک هدیقع سم اریحبرفت یاهبلیف دیابت هک کمیت

 مناونپبت و درادن یتبعم هدعان نم یا

 . دیدنا ونبم دشاب هک ی عون رهزا ر

 -۱۱ هحفص_



 * یاریا نا

 ری ع وضوم نیاب

 یا رب یاهروج

 یجراخ ناکشیپ رثههب نم هقالع 9
 زا» هبنج ود رطن زا | راپبضم د

9۹ 
 رخبد یآهدعهب + مدنس

 هعرمکتن ومهباهد رم نایمز ۳

 وندوتأترامو رول
 مک زء ۱۹, زینابن ززا و ودنارب نولرامو تفیلک
 مراد هقالع دناب واه وو ایوبلا

 قوفیرا ودیما «درکل و ملیف هدهاشم زا دم ۳

 هتفرهتف راهدعس ملودم7 ۳
 ۱ یاددب دوحوب نم رد ناريا یامس

 ودش سای هب لدبم یراودیما نيانا ریا یامثیص
 مجاز یاهدامل

 تم راث] ندیداب

 اد یسداف یاهملیف رکید هک تسا یتدم نوک

 نا

 وخ راک رد یسداف یاپم

 تسا مزالیلک لوعتك. ناریاد» بوخ ملیف کی هبپق یارب

 ناکدن زاسهک دناحم هتشنک

 یارب و دناهنشادن یعالطع

 یملع حیحص لوصا یود و هدراذک رانک دناهتخومآ مدوخ» بتکم

 رد نونکات هک ار هچن ۲ دیاب راک ت

 یسرانیاپملیق هکدوب را ودیماناوتیم تقوت ۲ دنبامن زاغ[ اردوخ راک

 دشاب ندید لباق لغو
 ردنم هک تسا هدوب یملیف نیرتپب «باتف ]رد یناکمو - و

 نم رظنب ملیف نیا ره یلط
 ردهک نم بوبحم یاههشیب رتههکنیا رظن زاهچ تساهدوب یلماک ملیق

 ماهدرب تذلنآ یأههینج مابتزاو ما

 صسوعخب تاکن ریاسو كيزوم و ناتساد رظن زا هچو دنتشاد تک رشنآ

 یاهملیف ریاسزا دوب هدادماجنا یهج و نی رتهب هب !ردوخ راک ناد رک راک هک
 <« كارژرب ودونا ریسو و « تبدبا اتاجنیازا و« سرتدزم» مناوتیمبوخ

 مرب مات ار

 چو سس ی

۹ 

1 

 خساپ اب تالاو-+ هک دندوب یسک نمود روب رف نیسح یاقآ ۰
 زا سپ هک دنتسه یآ هک د حاص ناتسراپب نادبم رد ناشیا . دنداد
 هکیلاح رد هکد لخاد رد رویرف نیسج یانآاب ام داگن ربخ ۳ دنب ] یم دامشب نارهت شورف همانزرد نیت رکفنش ور هک تفگ ناوتیم ۰ دنشابیميميبط مششلاسزوم]شتاد نض رد ناشبا نوچو دشو رفیم همانژور طف العف یرادرهش دیدج میمصعت
 : درک بسک حرش نیاب اددوخ تالاوس غساپ و هتفرک ساعت «دندوب یناویح یژول ویزیف باتک ندناوخ لویقم

 تسو یرکید تمرا رکا دیاهو مدرمم امتیم مداد ثقا رف هک همسچ زور ینمی هبنش یاهیشو مراد هنالع یلیخ امنیسب الوصا -۱ 2

 7 رو هلبود یاپملب ۸ لقب فلتخم ناب
 ۰ دف زا و مراد هقالع

 و راب یاب

 لس رصان هب همه زا لیق یناریا نادش
 ۷ مر ده ژارمرادهقالع ش 3 ۲ ۵ ل
 ان ناکشیبر ره هر

 2 یرا زان ول دم و دو رب و و و و
 رثشب

 7 زورپزددنآد ,۳ راک دن زاس هجوتمدعرناردیسداف یاهملیف -ع
 ۱ ی اتسن تالوصحم ملیفسدابوید ونسال مه ارقپب و ندل هر ملف سراب وند وتسالیا وارد ؛ دو مم ارقهق

 هیون ی 3 * ۳9
 مدیفع هب دو درکن یتفرشی

 گ راغ یاهلیف ندرک هلب ودب العف یناریا یاهویدوتسا تسا رتپب

 دوخ راک رد رگید اهدعب یلو درکیم

 (سرتدزم» < خلنچن رب >(۱هدید نونکات هک
0 

 تساهدوب مدنسپد روم رتشیب < تلفغ»

 لاهگات هک دندوب یاهزا: راکش یوجتسج ردام ساکهو راگن ربخ

 لوئشم نازید قرع نآ هدننار هکیلاح رد یاهدش رچئپ یسکات

 هدیناسرواب اردوخ تعرس دعب ودرکارناشرظن بلج هدوب خرچ شیومت
 ه؟هندبد یتق ودن درک جم" ردقچ دعب و دن دراذگ نایمرد ادغوضوم و
 تیابن رد دیلامیم مهب اد شاینغور یاهتسد هکیلاحرد یسکات هدننار

 السااضداضرمالغ یاقآ ,تفگ خساپ امن[ تالاوس هقالعویل ورشوخ
 داب زا دیسک اث ی رچنپ عوضومهکنیل اح رد و ۳ هدامش یسک ات هدننار

 :دادخساپ روطنیا دوب هدرب

 امثیسب دایپ ود اب كر دیآ شیپ یتصرف رکا هتفه رد - ۱
 .مو ریم

 هفالع رنشیب یحسداف و یب رع یاهملیف - اهملیف نایم زا - ۲
 . مراد

 یعیطم كلمرصات و ینسهدیجم یناریا ناکشیبرثه زا - ۳ ۱
 ابن آپ زول يا هقالع و مسانشیمن الصصااریج راخ ناکشیپ شه .مدنسبیم اد
 مرادن

 اولی یلو مراد یصوصخب هدیقف یسداف یاهنیسب مجاد - ۶
 . مربیم تذل و منیبیم اریسداف یاهملیف رثکا یلک

 5 تسا نی دیه یگدنزو نولک ات نم هقالع دروم یاهملیف - ه
 ,دن اهدوب «نالسرا ریما » و < وداجغارچ »۰« كن ونان »

 ۱۲ هحفص+



 نودب دن رادن یقرعمب جایتح
 زا رک |كع ۳ دی راد تدارا ن واشتمدخ ابایقدیشاب هدرکن ناشت رابژ كربد

 رفک زا «دیسو مانبفارطا هطوحم و رازهلال ناب ایخ مامت ردنامبا
 اهاشیسمامت برد هک میل وکب تسیقاک ناشی افصو رد و دن رت روپشم کلن

 یاربادوریم ناشرخ دودحنآ رد هصالخ و تساهدوشک هشیم
 رخآتسدومیشکب راظتنا فصرداهتعاس دیابامشو نم هکیدل

 شب و رب

 لابخاب وهدشامنیسدرا و یمنام هن وکچیهنودب ناشیا«مب ر واین

 ادن وشیماشامت لوغشم ارسن اس هس ره دباش تحار
 قوئاب؛ناربایانیسیولجا ریل الج لالجدیسیاق ۲ ام راگن ربخ

 ناشیارب اد بلطماتدوشک ناهد هکیماکنه و درک ادیب ؛ناشیگشیمه
 ءارسهیزیمآ رارسا مضوب قباس تدامیانب لالجدی- یاقآ «دنک جیرشت
 یکدامآ ودندشرودناریا یامنیس یولج هطوحم زا یرادقم راگب ریخاپ
 ۱ دنتشادمالعا اردوخ

 طیلب هءایس راژاب وقباس راک زوردایب هکیلاحرد ام راکن رب
 تشاد هاب روطنیا اد لالج دیس یاق تالاوس خساب « و وب امثیس
 درک

 هکتانچا ریز تشادن یموهفم ناشیارب ام لوا لاوسخساب یلالجلالج دیس یاف7 هک دوش شرهناتنهدخ جیضوت یارب تسا (ذال ) -۱
 استیس راب دنچ هتفه رد هک دننادن مه ناشدوخ دیاخ :دق .زکژ
 (۱ دن ددم

 دیهاوخب اد شسارک ادب یم مشوخ ملیف ووج همه زا نم - ۲
 ادروخ ودژرب یاهملیف مي وکی دیاب

 ترب اهیجراخ زا والهشویمیطمكلم رصان اهیناریا زا - ۳
 ,موادتس ودارنمک رب دی رگشیا  رتسکنل

 لوب هک دیايمناشروز یناریایاپملیف یارب اهویدوتسا - 4 ۱
 دنناسچیم شید هکتكي ًادوف دننک رخ دنهاوخب رکا ای دننک
 هداقتسا یمیبط رظانمژا رک | الصا «دن رادیم رب ملیفدعب ۵ و راب تی
 رتهب تیدود یولج دورب تسه هک یروط منم سکه

 نوساس هاب متهم رام هوخ یمهک یاب ی
 , ثداوح هارراپچ -وهنا و
 ایاقآ دوب یرادربسکعلوفشم ام ساکع هکیماکشه دن امن هتنک ان

 هدروآ نوریب بیج ژا اددوخ كيتسيترآ سکه هعطف لالج
 یمیدقن سکهزا ناک دنناوخ هچیتن ردو هد رکا ی ناشبا یمیدفت سکصزا ناکدنناوخ هجیتن :شا رتعا لا * یاب ساکعیل و دئنک میدقت ابنیس هراتس هلجم ناک دنن | وضب هک دنتساوخ 7

 نادنمراک نایم زا «
 رماکشت اد زک رم نفلت تک رش
 لخادردهیحاصمهک دوب غولش ناشرسیردقب میدرک ادبی ناشزاک زی

 ازهاب رایان تشادنناکما قاط
 سالخ
 اب ارام

 دتنز#کی ناسا رصان یاقآ
 اکیا یثق و . میدرک باختن ۱

 نیجارم کنج زا ۱رناشیآ تمحزر
 تالارئس داز] یاوهرد و هرادا ین وری هطوحم رد و هدرک
 دن دادخساب حرشنب

 موریم ًامتیس رابهسان ور هتفهرد ء +
 مدنمشالع رتشیب نیکنس ومارد یاهملیفب - ۲
 درس و هزاد یمومخ هبنج یناریا ناکشیپ رثهب نمهقالع - ۳

 وا , مثک یفرمم دوخ بوبحم هشیپ رته ناوئعب متاوتیمن ار یصوصس
 هةالع وولبات تربوو و نسکر ب دیرکتیا . تبیروکب رک هب اهیجداخ
 مراد

 اهن راک شور و موادن یتیثمرظن یناربایاهملف ءراب رد 4
 تیحصالصقم ناربا یامنبب مجار میهاوخب رکاو مناديبن حیحص ار
 دوش عیرتن نآ تابیزج الماکات تسا مزالیدابز تقو + مک

 < مدد یش > دنآ هدوب نم هنالع دروم هک یلاپلیف و
 دن زاد مان «تبالمیالود ۱ یرتنالکر

 دنکل مک وئاب اب هزیشود كی دیافع !رامهبحاصم دوب مزال
 اد موز نلتسرید یرتفد دنمراک یزارف امه هزبشو» تپج نيا زا
 نیا ماجنا یارب و میدرک باهتنا دوخ تالاونب نداد خساب یارب

 ()یض لاکشا یردقامراکت رخ یارب مدژآ ناتسریبد رد دورو لع
 هوس الایقا زا یلاخ ناتسریید طابح هکیماگنه هرخالاب تشاد رب رد
 یار اسهءزبش ود رخالاب منسز نا وخ تفه زا نتشذگ زاد و هدش لخاذ
 تالاوتسباوجر» دندوب هتخود یعولمعات هلعقتازدوخ هاگن هک یلاحرد

 دنشفک نیتچ ام

 , مو ریم اضیسب زاب ودیلا هی هتفه رد س +
 یاهلیف و مرپیم تفسل رتشب مادد یاهملیف ندبد زا - ۲

 , مزادهقالع زیپ یک یندو نیلباچیل زاچ یدک
 .«امتنرته یزاب میوکب ناب یئاربا ناگشیپ رته نییزا - ۳

 تیقباچ یلراچ كرزب دنمرثه اهیجراخ زا . تسا ریدقت لباف یرفیچ
 نیس هتالع ددوم ندوبهیدد وا و هلب یدوکی رک ء نوسمرسیچ تو

 نه ددو تسا_یناژوص یناربا یاهیلیفب مجاد نمرظن - 4
 فن تل وا هک .میروکب منا وتبم طقف منک نایب ادزآ مارتین رصتعم
 رو و تسا هطوب رس نل وتسم مال تاعالطا نتشادن یسراف یاهبلیف
 یاچیی و بسانصاف هدیفع زاهطا و یتسربلوپو ییوجدوس مود هج رو

 ۹ 0 - ۱۳ هحفصد



 هکیلاحرد سنارف هاگشیارآ ریدم نابتیداد ناهاو یافآ ۰

 اوهداپپ ارومهتسدکتی زین یهاک ودندزیممهب رابدنچ ادیناملس یچیف
 هنافولیفنهلاب دعپ وهدررک رکفیک دنا امتالاوئس باوچرد ؛دندادیم
 , دنتفگ یا

 طسوتمروطب دیاش . درادن ینیمع هدهات نم نتنفراملیس - ۰۱

 , راب وداپ كيیا هتفع

 رد و مهدیم حیجرث اهملیف ریاسپ اد شزدا رپ یاهملیف - ۲
 , منزب لاثم هنومننارنب اد «تبالمیالدملیف مناوتیم درومنیا

 نیلپاچ یلداچ هب همه زا لبفیجراخ ناکشیپ رثهنایمرد - ۳

 نپرتمهم بت ادص ماسقاد اونا ندروآ نوربب و ۱ تسیاهرودهچ نانز یگدنز تب ؛ دیس رپ ۱ام :دن بنا یا یخ مد تسا روطچ . «ددد نبرسشپب ابش هدیقس 5 ناشمضو ین اربایاه ویدونسا 3 : درکیم فی رعت شرسه ۱۱ دیاهتفرگ دن دیس رب < ینسحم دیجم وز دسررپیم یسیلگن | ناب زاب نادرک راک كنج رد هک یلاه  داپ اجک زا یبوخنیاب اد یدیلکنا دباپمنادرک رک كيدرن «دنمرنه» . ۱ یدنز هرود ییرتهب
 دوب مادک . سرد همانریزا : دهدیم باوج اه " رییم یرم هلپیناریاهشیرنه .... ۷آیگلاس۲۰ لیرطدودب

 ۱ویدارهلیسوب یمیلکیا قادقاد» لثم بب رفر بیجمیاه ۱ دشکیم لرطلاس ۱۵ الوصم هک
 تهاجشواهتداشرزاماد دوب هتشگ .دیلامرلپ تسا نکسم : دیوگیم  هدیپ رنه كي . دوشیمینارپا یاه رب كنچ زا هک یمقوم یلاکیرمآ یسراف حیصف هچهل اب نادرک راک ویدوتسا زا یکی دراد یلاکیرمآ زابرس < یفدومیدددا » هدوشیم تاررب نانادرگ داک زا یگپ !تعاجشزا ربا تکاس و هدرک «ازوزو ؛ باب «! تیزاراپ» اب

۰ 
 .۱۴هحفص

 ات 1 نت

 , دیتسه ریظل ما ی : نرم هدیق» رب ۳ رم ریظن بک یتصافدیزادج نیم ءروایم ۶ (ان مناوفیم !دکب یدوخ دمب و مراد هدیفع ۳

 لوس و رظن ۰ , دی دن هب حایتحا یناربا یاهمایا
 ها يا اش ورم ارآ ناب یرک وصا ید و ۰ رب راد

, 

 ۱۳۳ ۲۲ ات لس رف یک دنذ» و (نالیمرد«زچمس> ۰ < رهشیاهب/اذش و دو هعب یاه يرب رد د «تبال مال دادم ملا نب رثوب - و
 طعم ۷ رو, ناک دن ور اشپس هدعب هک تسنپازا ترابع دب[یم سهبامنج ۱۳ رویا مار فلتعم تانبط خساب زا هک یا«

 ۳ رز هک یصاخشآ زا كي ره هک انچ تسا هدشهفاشامخغا یاهلاسرد
 + ّ] نپآ و دنا ورم امنیس راب ود اب كي هتفه رد دن اهدشباضتن اژان روب ر

 ۳ سرب ب ۷۳۲ جیرفت یک دنزرد ار م ۰

 یک _میسرچم هجیتن نياب زاب فلتخم یاپلیفب یدنمقالعب مجار
 ناوتیمل یلک دوطب و تسا یثیعم هفبط هفالع دروم سوصهب ملیف عون ره

 تسا ملسم هنکن نیا یلد ددوآ لبسب یحیحص یدنبمیسقت دروم نیارد
 تافبطرظا دروم ۲۱ یرتنالک - یراک و تبالمیالنوچ یلاهملیف هک
 . تسا رکشنشور

 نادنقالم اتبسن نیلباچ یلراچ یجداخ ناکشیپرنه زا
 دراد رادف رط رتشیب یرفعجیناریا نادنم رثه نیبردو دراد یرتدایز
 ار امنیس نادنمفالع تامولعم حطس یقرت و یرکف دشر عوضوم نيا
 , دنکیم تباث یب وغب

 ًارثکا هک تسیا هدیقع تسا فسات لامک تعاب هک یعوضوم
 یاهملیفابلافدید رک هظعالم هکنانچ دنتشادراهظا ناربا یامنیسب مچاد

 دقتسسو دناهداد سیخشت یرنهینابم زا رود و شزرادقاف ار یسراف
 لوپ رگفب هکنبا زا رظن فرص یسداف یاپلیف ناک دننک هیبت هک دن |هدوب
 یلانپس تاهالطا نیرت یلادتبازا یتح دوخراک رد دناهدوب تراجتو
 هدیفه نیا امو دننک یمن هاهثشا مدرم هک تسا ملسم دن هدوب هرهب یب
 یسدان یاهملیلب عجار ایئیس نادنقالع یلک رظن ناونب میناوتيمار
 , میداد بوسصحم

 دن هتفرگ اف امنیسب نادنمقالع رظن دروم هک یلاهملیف نیرتهب
 ان اجنپاذا م تیالمیالاهینبب تساتدافش ناشسوصغب پیت رظن زا
 نیو یگدنزو یاهدهو دناهداد حیجرت اد ۲۱ یرتنالک - تیدپا
 ددوم < نایک و لمشم هو «غلتجنرب »۰6 نالسدا ریما 2٩6 تسا
 ,تسا هدوب ناشهقالع

 دودیرفا زا سکع - مارهب : زا ژات روپر

 1 دوب هدرک



 و دروآ ردارجا هلحرریب ادشبو میمصت دمب یدنچ و دوش هدنلاوخ « یسرچ ویا و یوب دا رردش ردپدلام
 نکیل ودبدرک درا و ویدار هاگشسیاب
 لدب یگنچ اهردقن ۲ ید لفشنر۴
 یبرغ+ادونایپ هکنیازا دمب " دو
 یتدم . تخاس اهر ارآآ نت

 ههنسب سس دوب تسبلأیا تسیل
 نت ۱ دشیل املیسم

 یزرااب تالجما یکی ۶ یناشیس تالاقم نتشون ن9۴
 نبا اب و درک زاغآ <

 تخرودز شرسب 6+ راک اوغ زو رکب و وزسیچب یتفگشهل#
 بت وکسیمج بلا و :رفاسم راید ناب ۲ نآب و دیش:

 تسدب وا یارب فایر رک
 اپبلیف رد تف

 راب نبا وا گام او یار بشاکپ . دنک یزاب
 هیطفا ونایپ اب < سارک > هناک كپ رد

 را را (نوددوگ)
 دفن < رت راوناددارب » ی اپمک ۱

 < یبادهمبش كپ رد و ماپف ددو
 ین ادنچ یل اما ره( یدیب رود )یا
 سو مایا ردرد یااباب . داد زد رب
 هابتژ راب دو و < رتخدکب ونا ولم

 زا هک ثفرگالاب نانچد ۲ شرا
 دادرا رقدافمن |یا رب ین وعدن

 دیدرک لاسدا شیارب

 و وپداد رد یمهم ت
 هسگ دوم دازگرب هنابش یاپب ولک

 زارفنآب نادنمفالع هیلک دنس, درود

 ۱۹۱ لاسدد (نودروک) تفرگ
 یط(نفنسا البش) هب موسوم ین زاب
 ات ودرک حاودزا یهوکشاب مسارم

 نییام یتدودک نبرنکچوک نونک
 هسننشاداب و هنسویبن غ وقوب اهل آ

 یماد یشوخو هداس یکدنز دن زرف

 (ناشپ زدرف) هتشذک لاس . دنا رذک
 تسخن شقن د و وبلاه ریهشناد رک راک
 هدهسار (دابهالک وا» یکند ملیف

 ٌءراتساپ (نددروک ) و دراذگ او وا

 نیرتهب (زن وجیل رش) اییزو دیدج
 اقبا اددوح یکشیپ رنه نارود لر
 صسوصخ رد ( نامنیز درف ) , هومن
 ندددوک )۰ دیوگیم (ندددوک)
 طرشب تسا یدنم رتهروتک ۲ ؛یرکم
 دلاکیزوم یاهبلیف زا ریغ هکنیا

 (!هنکن لوبق ادیشقن چپه یدمک
 هدیقعنیا ابرپن وا دوخ اقافتا

 درک ثقفاومادشپس كرزب نادرک راک

 «متسیبنرق سک وف» یناپمک لاسما
 اهنیستروصب هک ی لیف هیهتب میصت
 دشیم هتخاس ی رتملیم هو بوکس
 < ابهالک وا» ملبف نوچ و تفرک

 یاسور دوب هدشهچاوم تبقف وم اب

 یلرش ) د (ندددوگ) یناپمک نیا
 لدایاهل ر یافبا درمان اد( زن وج

 , دندومن ملیف نیا

 | رحصگننهآ

 هم و ملیفرد دیناول
 مان هب دیشب .سکر .یامنپم

 و ( كاپ رههاحا ز»

 تشادیمصت نآوآنامه زاو د وه
 یرگید رک چیهب سد لفش نیا رجب
 "] رد هک (نب ربا ) ۱ هن زن

 :دیمان ( اما ز)

 نطومدد اد دوخ هطعوشعد
 ِ دلاو نوچ و دوناس مامئاب
 هتشر هب تبسن هوخ دن زرف هلالع
 تصن دندوب هنفا عالطا یقیسوم

 نونن و روءد شیوخ یثص رب روح
 دنتخ وه آ یرب ر همزال

 نی رثاک هدودنبا ناباپ زا سب
 رب رلو هبو هدرک اهر | زلیسحا
 نرآ لئوااب» يلارد و دمآ
 لبکت اد دو هنشذگ تالیصحت
 یمهملفشتسن اون یدوزپ . تخاس
 وا ول ون وه ه ابش یاهب ول زا یکب رد
 -رهشیلفارد ًادعب و دروآآ تسدب
 ندنل و اتپرما بونج كررب یاه
 درک رازگ رب یناثیامن

 تب و رمم و ت رهشبسک زا سپ
 هارشرداىر ردپ قافئاب (نیرتثا)
 اب د تفرگ شیپ دد اد دووبلاه
 دوسخ رورحور و نیشنلد یادص
 یکتب دد ۱ تخاسظوظحما ر یملاع

 زا یکیهجون دروم اهینیدن شزا
 ریام نیودلک ورتم یناپیک یاسژر
 ادیگشیپ رثه هجیتن ددو تف رک دارق
 ادادحیح ر اهب ولک رد یک هنناوخ رب
 سوصعمیتم وایشبامز آ ملیف نی را
 لاسرد هک تشادمان یدراه یدن7
 ترهش و دعآ هدرب یورب ۰
 دومآ بسک (نی رثاک) یارب یزایسب

 ین ایج رب ۸) نوچمه یف ورعسیاههیف
 ۷ ۰ «اتبررب دو ۰ (هدش دیدی ان
 ۰ < ناثلردا لبلب »۰ < هنوثمن
 «تاشباس ینشک » و «یتشک رکن »
 عددی و مياهدیدنآ رهثرد یوزاار
 میهاوخآ دوا رگید بل اچ ملیت هس ین

 هک دید رگ یخ
 هنداد سیعد ن هاب
 نیا دش مولطم دم هامهنچ نکیاد
 و دزاه تصص هج رجبب سد

 دوخ یلامنبس یاهنپآ اعم (نبرء

 هردن لابندررکب

 ناج) اب یو ۱۹45 لاسر»
 .دقس .داب نیمود یارب۱۹ ۸ لاس رگ اددهزک عاودزا یمان (نونلخ
 نی رنه نوت.داج یناچ حاردرار
 زدو دمآ رد دو وبلاع ناوخهزا و۲

 یرتخد نتشاددوج دا ۱۹ ۰ ۰ لاس
 نوسپ کن رنک . تفرگ نالطرازا
 هیایشین هد یزاب رب هوالم نرتکا
 غایخ یاهبرقک بارد « لاکیزوم
 و < یاگد یال » و دووبلام
 ۵ دناوضیم زاد[ زبب عوبماکر مد
 1 نفک راتسنب رتک درب زایکب نضرد
 ۱ ًارهغا.هشایمریت اکی رمآ نوب وب ولغ
 رود تن ومآ راپ نایک توعدب انب

 نکند د لاکیزوم بلاج ملبف كب
 .ناطنس و هک تسا هدوش تک رش

 ۳72۶ و هوادمات «شودپ هناخ



 دووبل اچ ول جا

۷ 
 نابنتیرته و نا

 هدرب یوز دن روبحم هکیدتم رثه
 یلئاسو امشونم رانا رد و امتیس
 رنامهتشذک یاهمفهک دننک مهارف
 یداشزا ؛میدنعب « مینک شومارق
 دنز هقلسح نامیاهمشج رد كشا
 بققیردق ارهدرب رکا... تقوق[
 دوخ بوبحم ناک راتس نه میتوب
 یتحویتخبدب و رقف بالحنم رد ار
 لاحشوخا رامهک ابن] .میتیب یمداق
 دوخلغشهدوخ یک دن ژ زا «دن زاسیم
 دن راداههوکش « دوخ شاعم مند
 یکداچیب و یتعبدب هک دنلاتیم
 تقول ]!تساهتفرک اد ناشابیرک
 ؛ دئن زب راعتنا هب تسد دن روم
 رب یکدنز راب و دبق زا اد دوخ
 ...دننکد ازآ شیوخ تقشمو تنحم
 اهنیاودینکفس ریژلاطمب یرظت
 رتززیکنادوشوا رت زین | مغ یناتسلد
 <: دن داد نارگید زا

 لاسدد-ونیتنلاو فلودور
 دم « كروب وین » هب هک ۳
 ودوب ابیزو شاثب « هلاس هدجیه
 یاهدعتشاد هیامرس رالد رازه <
 ادوا فا رطا شایمیمص ناتسود زآ
 ادندرک «یزاب » شورت اب هتقرگ

 كي رد یقاطا ( فلودود)
 یتاطا درک هراج| للجم نامت راپ]

 کگ رزبیاهبدژا رت

۳ 

 هیارک رالدود تسئا ادم
 درو تسدب هتفه رد ار شقاطا

 بساراپچ و ملیف رد یاب ژادمب

 هفاخ كي بحاص< سییلاک وی ۲ داوس

 < ریال نوکلان > رپش رد كيش
 < تایف» لیبموتا كبییحاص و
 ! دیدرگ

 رد یزاب زاسپ ( فلدود )
 مناخ»: < نش و نوخ > یاهملیف
 نیرتکرزب < باتع» و « ایلماک
 تلغا ودش هتعانع اند هشبرته

 رهوش ادوا زانط و ناوج یاهنز

 < ۱ رسب > هداتفااج یاپبئاخ و

 ۱ دندوب هداد بفقل دوخ

 شل وارسمهدرت زا فافزبش
 نادود و درک دارف (رکآنیج )

 ارفشایتغبدب و یشومارف و طوقس

 شرمعرخاوارد هکیروطب ؛ دیسر
 ائادودیچیب یمدوعب هدعم درد زا

 (وئیتللا و)....دروخیم نکسم سرق

 نانزنکیلدرم تیسیدناپ ۲لععربز
 دنهاوختن شومارف ادواهشیب تشاع
 ناشن امشچ زا كشا ژونه وادایب و درک

 دم7 لمعپ وا زا یمسرّ زانجعییشت كيونيتنلا ولرم زادهب
 ۱ ۱ هحفص-

 (وا واید ارف) مايفرد(دوتاملت)]و(كنیک سیئد)
 دوشیم ریزارس

 یفارک وی دد-ت ریلیجناج
 زالبقیکدن زاب و دسبون یم دوخ
 «+مدوبنابب رکب تسدداب ود مک رم
 دن | هدزسدح ا ریماکنه شل وا هبت رم

 وسیدوتسا كقاطارد ( ناج ) هک
 تفرگیم اپملیق رد یزابب میمعت
 شات رثا رد شاهرپچ زورت ۲ رد
 خرسو هتخ و رفا رب اهنکفا روت هعشآ
 ریدم باوج رد اذپعع ؛ دوب هدش
 اد لغش نیا نم » تفک ویدوتسا
 یورشدوخاه دمب < !منکیم لوبق
 نالطب طخ تشاد هک یاهدیقه نیا
 زاضآ وا یکدنز نیمود . دیشک

 ةراتس ( وب راکات رک ) اب یزابقشع
 شکمشک ونابی رکب تسد نآ ایاهتدم (ناج)دوخ هتفکب انپ هک د وببویحم
 ۱٩۱7 لاسدد (تریلیج ) ۱ تشاد
 ودیناسر نایاپب ار شلبق نیتضن
 تسیب و دیدرک ناپج نانژ دوبعم
 ۱۹۳-هبوتاژ* رد ؛نآ زاسپ لاس
 دوختدامساب یک دن ززا و هتسکشلد

 ود ( تریلیج ناج ) .دیشوب مشچ
 رپ و هاتوک ربع نارود رخاوا
 < مسیتاس ور و یراس هب شی وخیا رجام
 یابقشع .دربس ناجو دیدرک راچد
 دنتشاد تسوداروا هکیناسک و وا
 ثكي رتیل-لوراب ایویلا: شنارسه )
 (سدررب اینیج ریو, «رلک انا ؛ یوچ
 " , دناهدوب

 رب > یلاها زا - هوتاملت
 ربش شذلوت لحم تسا «دشلکنیا
 تسلابا زا لووللو هداتفارود
 قافناب وا دشابیم «شتسوچاسام>
 دمآدوویلاهب < سک رام ناددارب »
 اب ارشیوخ ینامنیسیاهتیلامف و
 . دومن زاغآ یدمک هات وک تاشیامن
 (دکیسودتاپ) مانی یدرماب (املع)
 درک جاودزا یهوکشاب مسارم یطع
 طی هداط مماربیط .دیبیتدمو
 و تفرک"

 شکر م زا لبق یتع ( ابلت)
 بقع قاطا رد اد وا هک یماکنهو تشادنوتح رالودرا زه۳ یاهتفه
 و ,دن زرو یراددوخ تریح ژادتداوش دنتفای هدرم ناروتسر
 ۰ تسا هدش هتشک (تسودلان ور) ثرهوش اب غارب رثا رد دیاش هک لهادراشتنا روطنب | رنای رج یفم

 ۲۱ بیترت نیدب هعقاو ناهرج
 باوخ یارب (الت) بش هک دفایم
  ددوتسد یالاب هقبط هک شقاطاب
 , نا نوچ ود و ریم تسامقاو

 هارفسا رکذلا قوعن ناروتسر ۱ ی هد قیبیم هتیار
 و كناطا نوچ و دیامنیم
 1 4 یشت آ (ادت) تساهدوب
 اد دوخ راک لاغز زاک و



 یاهناتساد .« لدق خ
 ادوس نایمزا

 نی رتف و رعم زا نادنچا (ساد) ت
 یفدع
 لد راک »نوچمه نامزنآ ناک اتم
 هنوشعم) «یرگنالویو ر «هدابل

 لاو رادان

 ساخ دزنابز زونه

 ردام (سار) یقیتح قنع نکیل
 مان -عایلوج » هک تساهدوب سرب

 یدامیب راچد بلغا و هتشاد

 م ماعو

 ِى

 زازین اردوخ نامشچ یتحو هدشبم

 ) دوب هداد تسد

 ۰۱۹۳ هیدوف مود زوررد

 رثا دد (سار) هبنشکی ربظزا دیب
 ًهلیسوب شا یمیمص تسوداب یعارت

 زا شردام نکیا و دیسرلتقب كنلن

 و دیدرکن رضحتسم همقاو نایرج

 ردب هک زین ۱۹( لاس رد ین
 زونه تفک تایح دوردب (یاد)

 دندوب رگیدکی قشاع (لواپ مایلیو )و (ول راهنیج)
 دوخ دنبلد دنزرف كرم زا شردام

 ۱ تشادن یعالطا

 نامز رد اد  ولراهنیج

 بقل «یسنج ٌهبذاج هکلم و دوخ
 لنمسکچیه كشیب « دندوب هداد

 و یتسدرن نیا اب تناوتیمن وا

 شیوخقشم مادب ادناناوج یزانط

 دوویلام ةکلمنیمه ؛ دزاس راچد

 یرنکدوز قشعرسرب اردوخناج
 تسود اد وا همه . داد داب رب

 ابی, دست ورت " ناوج « دنتشادیم
 ار یکی طقف وا اما ؛ مادناشوخ

 ( لداب مایلیو )
 (ولراهنج) ۱ ارفورعم هشیپ رنه
 تسکشاب هجاوم شجاودزانل وااب

 جاددزا اب تفرک میمصت و دیدرک

 , تشاد تسود

 روم رفارهنشذک خلتهب رجت شمود

 شرهوشنیم ود هکیماکنه
 دوب هنشون یذقاک یور درک راحتت

 تعغبشوخ ارت متسناوتن . مزیزع»
 نکیل ویتشادن متس ودمتادیم میان
 تتسود هکنآ ؛ متکیبن تشومارف
 رییغتدعس زورنآ ,ا .«لپ - دداد

 یاهرقنوم (نیج) هیحوررد یتلاح
 هابشیاهنشج رد بلما دمآ دی دب

 زا شی و درکیم تکرش دوویلام

 نیسه , دروخیم ورشم «ژادنآ

 هاوکاروا رمع اپیرادهدن زش
 دزباوج هکنیمه هکیروطب تخاس

 هلصافالب دینش ( لدابمایلپ و ) زا
 دری ناجرو هدر كرچ شاهیلک

 هدراذگ یفاب دوخزا هک ی اهمان رد

 -۱۷ هحفص_

 رجتمشل واحاودزا هدزت یشخبشوخ

 شمودره وشاب كل | ذعهدید رک قالب
 زودنآ .درب حب ینحارب یدنچ
 دوبد و ویل اهم اه راب نیتسخن یا رب هک

 زا (لوراک )تشادریخأت یردقنرت

 دیسوب یماد شنایفارطا یلاحتوخ
 یاهدنی] زا هدوخ ءدنب ] یکدن ززا و

 هدنباتوناشخ ردوا یا رب الس هک
 ود ..۱ درکیم ترسم زاها هدوب
 ویفرت تعرس (لورا ) دووبلاه
 یناججترهشین ]رد و درک ت ف رشیپ

 ۱ دون بسک

 لوتاب ورشت رهشیدوزب اما
 ارکرم ؛دوخ رسعرخا وارد و دراذگ

 ,دومل لایفتسا زاب شوغ[ اب

 _ ًحوبج دد - زلو پول
 زا اردوخ ناج تبقفوم و ترهش



 - ره < وچ وت )ملیف را
 دادناتت دوخ زا یراابس

 یراک )یشهشت ۲ رداهتدم عداک هو هع۲
 زاربا تارج و تخوسیع ( روت

 اب ٩۹۳ لاسرد ؛تعادت
 زا ( راوسو یتوج])
 . دش ادج وا ژ ۱۹۳ لاس رد
 مهدراپچ خیرات رد (راو بول)

 نشه تطب ۷6 لاس ریماسد
 (دن وماردل وراه) اب شیوخم و رتمات
 .دزراعح اهبتسد

 اب یمانشآتدم دد (زلو)

 ارواچ وبیاهفرح بیرف (دل واه)
 هدشنتسب ] هک دسیق ناهک ان و دووخ
 دون حاودزا یاضاقت هچره ؛تس
 یربتات (دلا رام)رد ؛ درک سامتل
 راست اردار زارفهاراهنتو دیشخب
 دید

 مات دد - سیدنل لوراک ج 3
 «لابخ یتحا رات و زامتتدوخیم

 زایئاهدیارب !یب ودوب باذهرد

 ره (لوراک) «بیجع شرم» نيآ

 دوولاه یاره اتش
 دیورگ کی رمآ مزاعد

 شوخ و ناونح

 هتخانش < لاس
 یریظن ,مکرهخ زکناتویش و دو ۲ ندزومیمادنا نتشادلصایو

 هکبا هب رم راهچرد .درو [ تسدب
 دیدرک ورب ورتسکشاب درک جا ودزا

 یاموتاب ۱۹۰-6
 ساروه اب ۱۹:۳ 4۵ «یالاد
 ماکنه ۱۱:۵۸ "پالدبجسا
 نالطدوخ ریخارهوشزا زین شک رم
 دنت و رتاب یتح(لوراک).(دوب هتف رگ
 حاودزا زین دوریلام صاضشانیرت
 شدرگ اپ ورایاه رهشهیلک ردودوسن
 و اقیرفا لامش رد .دومن عیرفت و
 یراسی هب هنارتیدم یاب ردلحاوس
 رسپ فضو دیدرکالتبم ایدالام
 هک یروطب دش یلوتسم شیامصها
 دوب هدادتسزا یلکبار شا هظفاح
 شیاسآمهزابترفاسم نیا زا سم

 دش ریگتسد یشک هریش مرحب( رمرافزسنا رف)
 مراپچرد و درواین تسدپارلایخ
 راستا شماحناورد ۱۹۸ هی دژ
 درک

 زنارق ) رمراف زنا رق
 رد ۱٩۱ علاح ریماتیح مهدزوت رد
 تالیصحت ودیدرک دلوتم «لاتیس»
 «نتگنشاو» هاگشناد رد !ودوخ
 یکلاس ۱۳ نسرد .دیناس نایاب
 ینتشاد تسودیاهفایق ( زتارف )
 ۱۹۳۵ لاسرد وتشاد بویحم و
 مهارف هیسورهپ ارشیوخ ترفاسم

 هسور ناسرن [رد نوچ و دوش
 تشاد شوشفمو تسردأن یتیضد
 ترویوین هارد تسارکی زسنارف
 » تفرگ شیپ اد

 < ینالط رسپ» شیابت رد
 شییصن یاهداملا قراخ تییوبحم
 ۱٩۳۷ لاسددشملیف نیلوا و دخ

 «لا رتناس وی وتسا)
 اعدص نیب زا دوخ نایرتهم و نادنمقالع یارب
 :نآ هدهاشم هک یقالخا مارد دیلاع راکهاشب

 نآ بلاچ عوضوم رب
 ریذپلد یاهزاوآ و یب رغ
 لارتناس ویدوتسا

 .لوا هچرد یامنیس

 ۳ پادتنارینم جارسو .یفلا لبف -اکوک

 ب رد .دم] هدرب یورب
 ریناسرنایای ادملیف ۱ ۰ذا شیب لا
 رافیال) مانبیناوج اب و
 ؛تفرک نالط وهدرک جا ودزا

 [ زصارف) ۱۹64 لاس رد
 تشک ن کیل ودرک فداصن یلیپموتا اب
 ماجن )زا سم ۱۵۵ ( لاسرد و دشت
 كرتاردوویلاه شچاودزا نیمود
 تنکیمهداب نیادد( زسنارف ) دون
 مهاوخ ینیون یکدن زیوسب نم»
 یکدول آ هنوک ره زادود هک تفد
 واهب لاسکی یلو «.تساداف د
 هناضشک هریشنب رت تسب زا یکی داد
 یندمودن درک ریگتسدكروپ وین یاه
 -یم مرجب مهراپ دنچ «تفرنادن زب
 یتسم لاح دد یکدننادویگ داوخ
 . اددوخ رمههیقب نونکاو دشفیقوت
 1 ۱ دنارذگیم سبعمرد
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 تسا مزال ام ناگوب
 هک

 هچ ؛ دنناوخ اب * ی

 وب اد اه خب نا
 اهثحپ نیاب الوصا ام ناگشیبرنم

 ملیف رگ | اصوصخم ۰ دنتسه هاو

 کد دف هدشزیلان 7 لماکررطپ
 راکب نآ رد شن حالطصا ورا

 یلیخ و تیگنس هکن 7 رذمب .دشاب هر
 زاب رس اهن ۲ هملاطمزا تسا

 . تنتوم
 هلجم كي رگا لباقم رد اما

 هدرکاپت آاب یاهیحاصت شزرا یب

 «رخالاب و هدرک پاچاهت ]زا یحرشاب
 اهدصدشاب هثشاد ابن [زا ییلطم
 نآ ونيا خربو دنناوغیم ارت] اب
 دنشکیم

 هشيپ ره كياب هفاک كي رد یبش
 مئادیمن . مدرکیم تبحص ینارپا

 یاق [نباهک دوب هدیشک اجکب تعب
 نمتفک < رخافن » ناونعپ هشیپرنه
 همان ز ور وباتک كن رلاسب و
 | اه نیاب نم ؛ منی ماد

 - ره زا رگیدیکی لباقعرد
 اقافتا هک مسانشماد نارج

 ردهکن ]رپ هوالع . فشاپيم
 درک دمارخو هدرگ یزپ ملی
 شیساساو یلصا هنرح دها رضا
 یراد ربملبف راک هب هدشاب یگشیپ راه
 - ملیف لیصحت لاسرد تخم

 هتالءلاىک تاعوبطم اب "هو

 زاد رپملیف الاسح و دوش قداد#
 لاح نیعرو . دوریم دام
 :فلتعم یاهتبلافا

 و نفر رم روودرادینل شل

 نایرظال - ش

 یعقاویگ دن وا اریز
 هعل اطماپ هک ی دن ز؛دنکیم
 هقالعدرومهتش ر رد هب رحت و

 . تسا مآ وت وا
 دوخ هرجح یون هک یرجات ینح

 زا و هنکثراجت یاهدا و دنیشنب
 هتشادن عالطا یتراجت منم چیه

 و رازاب دنسو دادمشوزا «دشاب
 دشاب خب یج راغو یاخادتراجت
 تسا یفیحایصخشنینچ ... هریفو

 دوخ یوزر دوخیب اد رجات مان هک
 . تسا هتشاذک

 «ثحابم نیاندناوخ یزاوعب
 تسا مزال دشهراشا هک ووطنامه
 یاههلبف لفاال ؛اهملیف مامت هن رکا
 . هبد !د شزدا ابو یلاعو بوخ

 یلاهن آ یارب ملیفندید
 -امنیسیاه راک اب یعونب هک
 لش . دنراد راک ورس ی
 جایفحادروم اذغ ندروخ
 . تسا

 یاهلیف ندی دزا ناد رک راک تب
 دنکسكرد ار ساخ تاکت فلتخم
 دومام « رگید یاه زیچ هدنسیون
 اد یرگپ دیاه زپچ ءامنبع

 یزاب هد لک نسل و تقد
 هک اسهنآیارب « اهملیف نانکی زاب

 ءرثه نانسرنه یاهسالک اصوسم کی ابن آ هدنداد یر ات شزومآ
 بلارت هداودوخو دن |هدید ادیکش
 ات یلیخ هد |هتخاس دیقم یصاخ
 .دزاسیم ,نشورا رءرات

 راکشآ دوطب دن یم اهن[

 لقاال!یرت ان ونک | هن دنشاب یمامنیس
 وداد یندپ و یرکف فاطعنا نیا
 لباقم ردهک هدوآبم دوجوب اهل ۲
 دب وشماودو ز یلیخ ملیف نادرک راک
 و دن ریذپ دبوگیم هکار هچن ۲ و
 .دنهدماجن | دنناوشب

 رتگاراک كب نلغ یگنوگج
 مهم وایسب هلثسم ؛هشیپ رثهكب طسوت
 بهش رتهرگا تعایهجوت روغرد و
 یرتداپزكاردا هوتتحاص ام یاه
 همااطع رد اد دوخ ثقد و دنشاب
 نبا دنناوئپم دشنک رب هاهملبت

 لبلحت و هیزجت امغش ۱ر هلئم
 ردننک

 نکس زابب تدوض نیا رد
 زایهابتشا و فضاطافن اهن[ تما
 رتک اراک كب قاغدرومردرونکا كب

 یدروم رد هاب اب دنروآ تسهب
 دوش شیپ و دننک ادپپ هقیلسفالدخا
 زرط نبا یرتک ار رگا دننک رکف
 هقبلس هب اب :وب رتپب دشبم هتخاس

 و نیرتیلاع .هعآبس رتپبنم
 شا 4 هلحرم نارست یلاهن
 هلح رم نیمه بوخ هعل اطم
 عادب اب صخش هکنیا : تمئآ
 داثآ و دزادرپب راکتبا و
 دشجنس دروم ارنارگید
 هند را کروا

 هک تسا پیست ثفاب رابسب
 هسوهم ناوجیاهرسپ و اهمناخ رتخد

 نت

 یا هنیپیاهتفگ نا ون هنیلا
 اناا . دندویمن ملبف نپدب ام
 دنهدیم ماجتاشیب ومک ار راکنیا
 لو مث اهنآبلغا هنافسانم یلد
 دن وریننآ ددتفدو هملاطم یارب

 قابمد۲ للمتسدد ناشیارب ملیق
 جی رفت ویمرکر سه, :یماهویحطس
 .یلبقینحدروه دجنانچ و تحا ینآ
 نت هد اد دوخ شزدایب یاه
 هک دن راقگیمن۲ تداوح دناتساد

 وملبن هارجاود یتقد تصرف رگبد
 ناشبارب نآنانکب زاب یزا لسلایف
 .دنامما یقاب

 ناگشیپ رتع زا رگید یاهدع
 دشاب لیلقناشهدخ مرا ودیما هک ام
 دن وریم هقشاح» و 4 زانمیا رب ۱ملبق
 :هلنکیمادمدرع لقا هکی راک نام
 و زتمسحارم ربق امثبم نسلاس زا
 ۸ثسااهگ رشکب رات

 و اییز رگا هقشامم وهل زافم
 لقتبمووطل 7« دریک تروص بلاج
 دنمهدپاجنا اهیفس هک یموتسم و
 نه ًامج « تسارتم یمون شدوخ
 ناتسا

  یاهلسم راکنبا یار یو
 شی رثه كب لق 19 .د داددوج ویداب ز
 شی او یشزراابملیف دهاوخبم هک
 هگدنک _رارکت اریلع نامه دباب
 - ماجتا رگیدیماع مدرم رفتنادارم
 .ملیف هظحا نیارد دیاب وا . دشهدبم
 .نآ دد تقد دلت یارب طقت ار
 ۱ یلانشآ هلیسوكب عارب ه دنیب

 1 یاهژادتا ان هک رگید یادبص
 مسلیف نانکب اب یزاب رد دنها وهم

 اوت ناشیارب اد لصهنیا
 دد ادنانکب زب نا یزاب



 نادب واج همانغیامن

 یکدنسیون رثه هکینامز زا
 دش مقاو,مدرم دنب و مبط دروم

 ر تردق جداب هکر ضاح را

 اپن ویلیمتساهدیسر دوخ تیفورعم

 تاتک و نامر
 رتات یاه

 زا یبدا
 هدش رتنم ابد رد«

 تسا

 ندوب اداد هطساوب یاهدع
 ریاسزا  دوخ سوصعس رثه و نود
 دن دوب هداهن مدقءار نیارد هکبئاسک

 تسود رنه مدرم براق نایم رد
 نیزگیاج دنتناوت رتهب و رتشیپ
 یارب زین یخرب اهن [ نایمردو دنوش
 دنامنادیواج ناشرئاو ناتمان دیا
 یلاه همانشیابن و اهباتک یفرط زا
 هکابنآآ نانامرپقو دمآدوجوب زبت

 و ناگدنسیون لیعت و رب
 ادیب یجراخ دوجر: دوب نادنم رنه

 ۶ هداز

 . دندومن

 4« تیلدژووس و رو همهژ و ربا
 كياداهت ] زادکناج قشع ناتسادو

 رد « دنروآیم رامشب یقیقح هعقاو

 نرقكرزب هدنسیون ربیسکش هکیلاح
 «تیل دژووثمو رو ناتلگن |مهدرناش
 . دوب هدومن عادبا امغش ار

 و بانک نامرهق «تلراکسا»
 هداز < هتفر دابرب > روپشم ملیف

 هدنسیون < لچیم تیرگ دام» رکق
 تفریمرامش نآ

 تب درا و ميهاوخیما اجنیارد
 میوش روهشم ناکدنسیون و بأتک
 ناکدتناوخ ندومن انشآدوصتم طقف

 یبدا یاههدیدپ عوت ناب ریزع
 , دشابیم ایئد

 ی ارفن رد هکیماگنه

 رتات یاه« هاتشیان ناکدنسیون

 - سیل ٩ نوسردنآ لونکام

 راکماش و فورسمرنا زکنیلاتسا
 اختفا شزداودوسخ ریظن يم
 راظتنا هج وچیهپ هدن دوم فیلات اد

 2 سیب ۱ شزرا
 داوحو مساقوب ۱

 زد« ت ربث و!

 فالتخا
۳ ِ 

 یصخش و یژاب رس یناک د ز نوش

 یرتخد دن زیم رود نز اموصخمو

 هدشعق و كالنو د

 تب دومامنامز رد «ت

 درف ود نیا د

 شت را دنسمممهب هک وم یشتر

 دا هدروش
 هبت رهیارب هکنب

 ومآرثارف

 ول ومعمد فود

 رب دن وش

 یفالثخا یلزج رس مه لوک و رسپ
 مودصمو ح و رجمار رک

 نمشدهلمح هکیماکشه اما دنیامنیم

 دلمه هدب رب

 شیب نطو ظفح یتایح عوضوم و
 ع وضومیت>تافالتخ امامت ؛دب] یم

 شومارف دوخب دوخ رتخد بحاصت
 ژابرس ود و تسودود دننام هدش

 لابفتساب نپیم ظفح یارب ژایناج

 همانشیامن راشتنا .دنباتشیم هلولک
 ءزات هک تف رک تروص یماکنه قوت

 و یطحت .دوب هدیسر نایاب كنج
 هدروآ هوتب|راکی رمامدرمیکنسرک
 خیرات رد رتمک هک یش *حوم تیعقومو
 دوج وب اکی رما طبحمرددوب هدشهدید

 یدهرم یهوضوم نینچ «دوب هدمآ ]

 یاه هنحص یداح

 هدمتم یاهاوعد و كرهک و ء
 یاه هلنح و نایهورک و ناورس

 مر یدادا و راج یاهشعف ور و ] هدنخ

 ۳ صوصتم تب

 « راغتفا شزرا» ترهشددیدایز
 ابفداصم یئاجردیچاشامت .تشاد

 و ناورس یاوعد لباقم رذ دعب

 دید رکیم رب هدورهدنخ زا نابه و رک

 هکتیا دوجو اب, ۱٩۵۲ رد

 ل.صافیلات زا اهلاس
 کی نینچمه و تشذگیم

 هماش امت

 تار و

 شزرا و مهزونه «دوب هدمآ رد ملیف
 تام تولقرد ارد وخیاج « راختفا

 ,دوب هدومن ظفح کی رما

 سوصختب هتالعهک «دروف ناج»
 -اوهرطاخبدراد اههژوس هنوگنیاب

 ملیف هیهت رکظب نآنادارف ناهاوخ
 نآهراشنیا رد هک داتفا یدیدج

 یفرعم یمارک ناکدنناوغب ار مارک ن

 . ملامنیم

 دل رزب نادرآ راک

 ؛ناوارف نان ادرک راک نایم رد

 ناوتیمهک یدنمرنه ؛«دروفناج

 ! دناوخیم زاوآ ( تولاک نیروک ) یارب ( یلید ناد )

 ۲۰ هحفص-

 ۱ ِح
 كرزب

 اب يكي نیاتشا ی
 هشوخ
 وا

 تا ریظن ییدوخ عون ددهک دددآ
 ورم را سا نی دددروقن راج ۰ دش
 رد و ورو]تسدب ملیف نیا یارباد
 یارباردوخ داکسوا ن نیم وسدسب لاس
 زن مورد ردقچ » ینادرک راک



 هعوت و تب
 رد تامخشم

 از هد وه مسجم
 ینک 6 نبیج ۳

 نابهور ۲ لس

 هدبعب < یلیدناد

 زعیج ) و( تولاک ییروک ) ! دنر

 ترلاکنیدوک
 یلاب ز راتس توااک نب

 و «نش و بانط» یاپملیف رد هک
 یباهدیداروا «ناراکپبتنمزرسد

 ملیف نیا رد هک ینولاک نیدوک اب
 قرف نامس1 ات نیمز دید میهاوخ

 دررفناج رنهب یب وغب اجنیا رد دراد

 میشيیم نعلایآربو میوشیم انشآ
 متف تست واحد نا

 نینچاجنیارد < نآ داکپست نم

 رمیاس . دنکیم یژاب اریک و

 هشيپ رثه زادنت رابع ملیف ناکشیب رثه

 رهاوخ و «رتکاوتربارو دیدج
 «نادابا زیامو» مانب هک « یلجت آ ریب>
 . تسا روپشم

 هشیپرثه < رتکادترباد و

 یناپمک طسوت هک تسا ین اوج ودیدج
 لاسرد .دشفشک متسب نرقسک و ف

 یکلاس۸ ردوهدشدل وتم ۳۰

 ینییگلاس۲۱ ردو تک رشرتاترد
 ملیف دددابتل وایارب ۱٩۵۱ رد

 ملیف زا کا هنحم دد (یناک

 را لاس 4 شرع زد و
 ل وا هج ردنآ ۳

 *یز اب 2

 دناهتخاسارملیف هکیل هآ [
 «دروف ناجد لوا هجرد رد

 هتشذگ روطسردهک دربمان دیاب اد

 هیهت, دش حرد یرصتخمح رشدا زا

 یس , لوسو ملیف هدننک
 تالوصحن رتگرب هدننک هیهت

 نرقسکوت ینابک
 وهتم یاهملیف نونکات هک

 و هدننام

 لک

 هب یاهماند + «اریویر
 هدخ هیبت وا طسوت 6 نز رفن هس

 بوف طسو:ملیفیوب راس

 ثامنیورزا «نورف یرتهدو

 هدش فیلات ملیت سوصخم یلصا
 و ۱

 *نب

 رونی وپمک نب رتدنم رنه و نب رثگ رزب

 یا-مکنمآ امغش دووبلاه یاه
 تسا هدومن هتخاس ار ملی

 > تا

 4 یک دن ز > فور زاوآ

 طسوت ملیف طساوا رد < مقشع و

 , دوشیم «دناوخ «ناواب ازب رامو
 ۱۱۱ هجرت نودب ملیف شیابن تدم

 دیلاع تالوصحم زا یکیو هقبقد

 -۴۱ هحذص_

 دوریم

 ملیف ناتساد هصالخ
 لدایللماانس كنج رخاوارد

 ها رق وداکیرم ؟تاگکنه

 رد دوب نالآیاوف ابدربث لوقتم

 ندا یلابیز هیرق
 « كالن و نآ و رسرظن تن هک شترا زا

 هدخرفتسم هیرف نیارد دشیم هزادا
 ندخوربود زا كالف ناورس دوب

 تریفوک نابه ورک شن ودام رسفا اب
 ود نیا و دومنیم یراد دوخ ٌادج

 تست یدابززاجرنا و ترقب رضا
 نادوتسرژد كالف دنتشاد رکبدمپب

 یابیژ و یونارف رتخد اب هیرت

 وا هتخابلد وانغآناروتسر بحاص
 شتبیع نامز ردینرطزا و دوشیم

 تریلوک نابهدرک روهقم ثرتخد

 رد دوشیم دننقالع زن واب"و هد
 واب رتخد ردب ؛ هیرقب كالفتمجارم
 شرتخد هک دیامنیم اضاقت و همجارم

 رد تربلوک نایهد رک حاودزاب ار

 تظافح اد دا یوربآ و دنروآ
 اهدا مسارم ماگنه یلو دنبات
 د دوم عورش نمشد یاوت هلمح
 قیوعهدهم ودن ]جاودزاهعیتن رد
 نج هبیجزا تمجارم رد دننایم
 نامزردهک دن وشیم هجوتم یو

 یسیلکت ! به و رکاب هرتخ دناشتبیف

 اکرسورس هدش برق دراو هزان ک
 لباقمددیت رطزاو تسا

 و هیاضیم فارتعا ارت دان 7 وارصا

 جز رد و تساهن ] یود رهنام
 9 ملف یبا دربن یاه هنحم

 اک زبم كن دو هد وب ربظن یب دوم عن

 ه2وف ناج یلاع یاه نسن 7 بم و لاج

 و نی رتک رزب زا یکی اد ملیف
 وسصسد و ویلام یاهیلبف نبرتبلاع

 اتبهدد دیاش ملیت نا 2

 هدومن ادیب

 :تصسا هتشاد



 رم
 1 تحرس وح یاهبسا

 امیتس ملیف دد <ز « زمایلبو رتسا» ل ۳ درایلب و رتساو لبق یدنچ
 3 ۰ رم تکش ۰ تسایشیدانی -م| شب رات یناتس اد یارادهک <

 0 ی+ اد ار صد 1 کی سکع نیادد

 گ

 دیدرک لوفشم یروانشب ن

 دوب یا همان
 ۲ دید دوس در رد هک <« داشد

 دادن اوج ودرک یاهدنخ یدرد وغ اب

 وتاب هزاپنیارد مهثم قیفد -

 رد وتو نم فرحیل و ما هدیتعمه
 ۳ا رادیرخ ناوارف

 یا دیارب
 ۱۱ د رادت

 نی رضاح همه نآ مابئا زا دمب دون

 ! یرادوا۴ هجیتن -یم و دندیم فک باسعا تدشز]
 < ناشوک شوک » زا ملعم «داشدران رب و ميهاوخیمام : دنتفک
 دسرییم | هکدش روبجم «واشو ؛ میتيب اد
 « هچ ینمب میم دنچباب و تتآب اس" یدیمک ارفوک
 هک تسایک رزب تشدمترم یلو هتک رکشت نیرضاحرا هک

 س قو تسا ندشتعل لوغشم زمایلب ورتسا هک دینکیم اشامتار ملیف _ ۳ روس نآ رد دن و واک و دشاب زم ِ 9 ِ
 یلاشامت هءرظنم نیا دهاش :

 و دی ربیبل ترسح قوذشوخیاپیسا

 دننک |رچ
 وخ بسا (: سآرهس دیشخبب ) رفت
 ر دنتش

 جی راد واک هسبتتبروخ -
 هک تتشا یراد واک هجیتن

 ! روجهج امادیس رشل ددارمب
 لات ماش اراپن] كنرز ناراکن ربخ هک داتقا قافتا یزیکن |ناجیهو بیرغوبیجع میاقو سیداپ <ندولایفوس» ریخا ترفاسم رد

 هکدوب ساکهراکن ربخ كي رتکن دز همه زا یلو دندرک هرباغم ناپج
 تشزا هک شناهاوخا وهذا یکیو ندولایفوس زااریت اشامت سکع نیا

 ره مشت و رک و ریشزا ام

 ۱ منکیم
 هدافتسانآغ

 ! لدریشنز
 ! دیذجزرطب یسانش نژز | هک درب نيا رب سد الحاف

 دب وکیم < تفیلک یرگنن وم»
 مشچ كيب ارءابود و نزژ اپیچ راکش

 راکم مه ؛ ودره هچ دشنکیب هاگن

 و دنتسنادیم < لدزد » اد ناتژ
 سا رهشومزا هک دنتفکیم اصومحم
 ۱ امشهک لاح و .دنتسه كات

 ةدب ار دیجی رب ولولاثیج
 رشنز ادا ای ۰ دینکیم
 یو . و

 یفیطل تسوب یاداد مهو دنتسه

 ۱ دنشاپیم

 كيمادک

 ود امش زا

 <۱۱ ملک تچام هشيشتشی زا راذکب لقاال « دسریمن وتب متسد ۴ ص تا هتشون نآ ریزو هتفرک « دوب وا ندیسوب لوفشم هشیش



 یلبق یاهملیف لثم هک دودیم نع
 : 2 یبیجع یافوغ یو

 تحت تقیقحردآر یز درک دهاوخ

 هل دشاب یم «مسیلائ روند هب
 . دوب هدششومآرف یلاسدنچ

 یهاتب هتلادپ یاقآ
 بجومامش قیوشتو تاکیربت

 دوخ هب ونی و دیدرک امرطاخ طاستا
 خساپ دد و ميتکيم رکشت اش زا

 الوا هک دوش هتقک دیاب اش تالار
 الاحو دشدهاوخن رشتنم هلحم نآ

 راشتنا و دروخب هتخت هب یردرکا

 اتات . تسا هدحیلع یرما نادبای
 یدعب هس یاپملیف شیامن و هیهت
 اریزتماهدنام فق وتم ایتدرد العت

 تیذا یلیخ اد مشچ نآندز تنم
 «امار هنیسو هقیرط اهنت . درکیم
 هکد شابیم هجوت دووم یاهژادنا ات

 فازک حرخو هیبت لاکشا و
 هتیرطنآبلیفود طقف نونکات نآ

 تسین مولعمزوته و تسا ها۶
 ز یمزاب ابآ

 هیهت «یدمیهس» ملیف مه
 , هنای درک دنهار
 یمظاک یلعدمحم یاقآ

 ی مسیرک مت و
 رو هکر راد مات «تفاس

 ۰ لر یل و تعاد ار رکشلیهاس 1
 یارامو ملی دددا هل مور

 ومریمح هزشگ
 سوار هقيقد هد و
 و زا» 0

 یزاب < دیانو» پور
 تو مر ون هرس اف

 و تقی سیر
 کت تسا ۲۳ و

 ریوبل واض دول رس < ٩ هبر» ملیفرد
 دندرکی«یزاب لعتن وف نوجو

 نامتسدزا هکییاجن اانام ۱
 دشاب هتشاددوج و یفاک هژوسودی ۲ رب

 اهن [ذا یاهژات و بلاج رب اعقاو هک
 مه تادرکم رارکتو مينکيبن ادیپ
 -یناجزا تقوره - ۲ درادت یفطل

 ناشنیملیق هولاوفارو رلومسیو

 ميسیوتیممه اراهت [لاح حرشدنداد

 رلوسی و یناجملیف نیرتپب نمضرد
 دراد مان < شاهبوبحمو نازرات»
 - رارساو ملیق مه هنولاو فارو

 هدرکیژاب اریخا هک اد« لژت ] دوس
 کی رمارد-۳دنادیمدوخ

 ناتشوخ یاهشیپ رته زا تفو ره

 : دنتادب همهزآ رتپب اروا و دیایپ
 دنهدیم واب |رراکسا هزیاج الوعم
 فلاغماه رظن ناریا وابلاتیادرومرد

 . تسا

 هدا زنیعم دیعسیاقآ
 ودنلی واه ودابویل وا مه -۱

 یقالخایاپل رهدهعزآ زن وج رقیتج مه

 دیراورم و ملیق رد - ۲ دنب ایم رپ

 ناردآرب مانتو نآ یلصامسا هک < هایم
 وولیتتربا» دشابیم «دن دوب عاجش
 - تراوتسا و دراد اد ِت 3
 وب .جدنکیمیزای مود دوجنی رگ

 ,یدیدج ملیقرد زونه ملیف ودنآ
 دن|هدرکنیزاب مه

 روپ درک دمحا یاقآ
 (ناداب)

 تساهتدم < بارسک رتساب>
 ود یهاگهاک اهتنم هدش شومارق

 ۳ اجاب « یلگنج میج ویاهملیفیرس
 دنکیم افیا یکچوک لد رلوسیاو

 صاوغلومه < ربسا رتخدو ملبق رد
 . درکیم یزابوا اد

 نایدباع سوره یاقآ

 (ناداب[)
 «یلجتآ رید یددا

 ۳ نیودلک ورتم یتایک
 هنیسو بوکسامتسنآبمقرق - ۲
 . میا هتشون_هنقد هص ار انار

 تنگ یاه هرامش هب رگید رابکب

 یراگن همانیارب-ج دیگ امرفب همجارم
 سودآ هباددوختفاک ینابیش دیشب
 یسودرت ناب ایخملیف اناریاویدوتسا

 سرود۲. دیتسرغب قیاس كريسلحم
 دسر ویداو زا مه ارریس مارپب

 نایروپ یلعملاس یاقآ
 یضحب هب یمرات یاپشیف یضب

 قارعلثم هنایم رواخ یاهروشک زا

 حضوب
 هک > !هدرک تیاکش هلجمنا۲ دنناوخ زا یاهدعرایدنچ نونک ات

 یتصاتم اهن ۲ نوششاب هک ی تالا وتسو هتشوت همان اهن 7مانب یرکی دساخشآ
 .دناهدیس ری هرادا زا هتشادن

 یاهمان یتایاضر دیشجیاقآ و یمالسا داوج یاق] هلجتم

 یلس یاههمأت نآ اهن یاضم ابیرگیدصخش هک د ناهداد رک ذت و هداتسرف

  تسا هتشا:لاسرا ار

 هبثم !ریاعشاتقارشو تیثح هک یمدرم نیا اب میناديبت ام

 دیابرکچب .دنکماضما همات اهت ۲ ماش و هداوزا رقدوخ سوه و یوه

 یمدرمنب رت لعد و نی رت تسب صاعشا هنوگنیا ميیوک+ هکنيا رکم درک

 هتسد نآزا شزوی ن هحاخ رو . ارس ناوتیم هک دنتسه

 میوتیمرک تم دنامدزک لک امزا تبای نیا زا هک دتج را ناکدنناوخ
 ارایت ۲ یاتساوذطخ و ناکدنناوخ کیكی و میدادن یریصقت ام هک
 تووص ره دد یلو ميهدماجت|یرفک میناوتبهراب نیارد هک ميسانعيم
 دره تارچ هکت رطق تسب و لترساعع) هک ميداودیما

 حتی رتتباومتتسر نیریاس یاضمابارووخ یاههمان , دننک اما
 ردننکنیژاب مدرمیو رب ]و

 .درشبم رداص نشت
 ب  مارهب یا
 و شوم هچ ونح دعب مه ناچ وام یه امد و۱

 3 ۹ يب رد اتلاو میده
 رگ ۲ میتنه هدیه عج
 تب ایت

 اهملیت مه موج رد یاح
 یشیات او یبیدق یی ۰ دی یرارگم

 نو و « باتن ۲ رد لود
 "وخمداد شیاض مامی دن زیابلام

 ِ :» نیس یاقا
 هک گاه همت < اجرمام ٩-

 وقوکد) هسرب هلجمرتفدپ
 ۱۳و فو نامه
 هناتسوخناک دنناوخطسون هک یئاهن ۲
 | تسدیمن هلجرتخهب و یل هدوشیم
 اشمان كشنود . میهدیب باوج

 هکتسا هدوب هتسد نیا ورج مه
 لصمتب قودنص فب تست مولعع
 ءوادا مع و جیورپ رياود ات اش
 -۲ * تسا هدش بف اجکت سی

 .« لک ن تی »ملیت دد هک ی رتخد
 ۰ تهاد !دوواب نوریات لیاقم لد
 هگد وشیم هدیمان «زرنی تبحد

 م-اق لیور یاس لق یدنچ
 زور« بونچ ناتاخدد یربسح»و
 . داد ناعوا

 رقاب یاقآ
 یک او اغ دات ما الوا

 هوای رح و دن رب تحم دیاب یرکید
 نوج ابع دوخ < هنکت وان نآ
 سگ فورمع لتلابرض هات
 < تسا شرت نم غود هکدیوکف
 مته یناوح» دیاتشون یهگناو
 یقک هزادناب .تاعولسع و هلاس

 گی هک ترک حعت یلیخ _ < راد
 یقاک مات ریکچ هلاس» وناوج
 یاس ووتورب نوچ دراد تامولمع

 ینچ رک ره رم هلاس داتته تم
 هک دسر هچ ات هک

 او شتیصحا رگا هک هاس» و ناوج
 ناتو دوو دیاب م زا هک هرنا هما وا
 میآو تیام لصا نیا یور .دشاب

 دیوش هتیرته هکم تک هیصوت اشب
 ممد نا ات رت اد شعار و
 دوست رصساوح اتاو هعیک
 * دناوخم ,یوع * هنکسم لیصحت
 هتک رس ات رم و یاس هلاطم
 اب رج هه زا هتشفک و



 رشابم ًةنایقزا

 وب خرس هچب رسبكي رشابعهک یزور اتاما

 اوئیب كدوک ۰ تشادت یراک اب « دوب هدزت

 ۰ دوب هدروغا راپبسا یاذغژا یرادقم

 ایم كمکب ویسأن نود رگ اودژ

 یرس درد هاگ چیه هک تشادلیم وتایلیما . دیناسریم لتقب
 یلو دادیم ماجنا |ردوخ یاهراک ابترمودو*نمهارف وا یارب

 وااب مهری وگ ] و دنان رف ودرک تمجارمسا کت زاولب ایزورکی
 ویساننود غاب دراو ولباپو ویمفوا , ودنان رف هکبتقو . دوب

 بسا و درک شومارفار دوخ یاهقاثیم ٌهلک ونایلیما , دندش

 جراخ غاب زارفن هسنآابو دومننیز ار-وکنالب - شدیفس
 یارب هک یتولخ ناکمب هکنیاات دنتخات بسا یئدم . دش

 . دندیسر دوب بسأانم هرک اذم

 دوب هدیچیپ كي زکسمابت رد « ورداموکسیسنارف»هزاوآ

 هکیاهشیب رد هرخالاب.دوب كان رطخ رابسب وا مان ظفلتو
 یمقوم و دندرک فقوت * تشذگ یم نآنایم زا یاهناخدور

 رد ارولیاپ, ونایلیما . دندش لوفشم پآ ندیماشآ هب اهبسا
 رد منیبب راذگب .منیپب ارت راذگب- : تفگ ودینک شوغآ
 . دناهدرک راتفر عون هچوتاب سازکت

 . دیسوب ار وتایلیما دوخ هبونب و درک یاهدنخ ولب اپ
 < وردام وکسینارف» زا نم کارب الاح -: تفک ونایلما
 . نک تبحص

 شید . تسن یدق دنلبدرموا .بوخ - : تفگ ولباپ
 .دراد مارا یتلاحو كزان یادص , كند یغامرخ اه

 یمن -رظنب - ۱ تفگ و درک یاهدنخ رخستاب ویترا
 . دشاب ییوجگنج مدآ دسر

 کاهشقن اپنخ یوریب وچ هعطقابو هدشمخ هک و دتانرف

 عاجشومیصمیدرموا : تفگ و درک دنلب ارشرس " دیشکیم
 . تسا عاجشرا هک منادیمنم -تصا

 وااب وتب عجارام ,ونابلیما . : تفگ یگتسهآهب ولپاپ
 . میدرک تیحص

 :نآاب دوب شتسد رد زونه پوچ هک یلاح رد ودنانرف

 23 ۲۴ هحفص-

 : تفگ و درک ائایازهب یاهراشا

 2 از دادن ماوج وئایلسما
 ۱۳۰ ۰.ایزاش فراز رگا .تساهدسافهزراب : ورک هفاضا ودنان رف و ی

 یراشب هر هکیواکدنئام ,دیآ دراو «ژاید» رب
 ۷ زدی ی ریش 2

 تنم «وردام» - درک رارکت ودنان رف
 زا یاب رضخ 0

 و هرکتکم یک دنا بارجزا لب ناب
 پدر تبحص هک یعقومو دما قئاف دوخ با رطشا

 یربهد اجتیارد «وردام» - تفگ . دیوگب دهاوخیم هچ

 هب یهاگندمب . ماهدشن هتخاس راکنیا یارب نمیل و دهاوخیم

 خش هک وگب اب  .تفگ و هش شراوسو تخادنا وکنالب

 یمو مرادهدهعب یبسانم راک نونک !نم.. هنک ادیپ او یرگید
 .مشاب رانک رب اولب و بوشآ ژا مهاوخ

 او تخود ونایلیماب ار دوخ ناشخرد نامشچ ودنانرف
 . مدیبف .بوخ رایسب ۰ تفک

 ودنانرف؛ دندشرود ومیفواو ولباپ  وتایلیما هک یتقو
 یاپابدعب .تخادنا. دوب هدیشک اهنش یورهکیاهشقتب یهاگن

 رد دایز مشخ ابار بوچ همطق سپسو درک كاب ارنآ دوخ
 .دومن باترپ هناخدور

 ابیرفت هزورما « تنسونیا » مان
 نکممناد رم ریپ طقف. تسا هدش شومارف
 ٩ دن روایب دایب اروا هفایق تمحزب تسا

 رهظ زادعب زورنآ تاقالم هعقا و یتح
 وا مان اما .دنکیم هولج تیمهایب یلیخ
 «تنسونیا»نیمه.دوش هدربس رطاحخب دیاب

 یاه نیمز یمیدق زرم رجآ هک دوب
 . هرخالابو دومن ادیپار «الای[» ناناعهد
 هک نلآ نودب هک دوب« تنسونیا » نیمه

 . اداتاپازونالیما هراب ود . دنادب شدوخ
 ۳ .درک كيزکم تلم ربهر

 ۱! یاهبسا . دوب هتشذگ تعاکی دیاش
 رفن ودپ هکنپااتدندوسیپ یم هار هتسهآ ولباپو

 1 ۳۱ ))ساب هتس-



 ندرگب یناسبد . دندربیم دوخاب ار
 اهمرادن اژزا یکیبسا نی زب لصتم نا رگو 1 ون اد ی

 هک یلاح رد وا رسها ینبقغیمک . درو قرع ربا بل كاخو تابرض رانا نآ یورو درب هدش بیثک ها ۰ دوب و وبا ناتسد رد شا هرپچو هدش هتسب مهب بقع 4 ۳ یسو هدش ی
 ِ ۳ , كيف هدید, د ده | ,ونایلیما . دشیم هدید »۳ یم مدچ ی
 ژ ۳۹ هاگنآ ودندرک فتو" دندیسر اهمرادناوب هک بت قو
 ۱ دز |هدرک ریگتسدارت *جتفارب .تتدونا ب5 وا یو
 یتح و تسناوتن تششود ام, دقدب باوج تا وخم < سد ونایلپیآ

 تكانیضغ یتلاحاب ونابلیما دنک دنلب ار شن و 3
 لک ناء.وگم - ان
 هچیسک -۰ تفگ یمانتعایماب اهمرادناززا کب  ج
 ۱ دننکیم یراک كي هشیمه ابتسوبخرس نبا ۰ نادر

 دینک اهرار وا:تفگدوخذفانو مارآ یادصاب ونایلیما
 5 نام-یر هک

 : دز دای رفودش هج وتم اپمرادناژ

 یشبعآ یو تسوتا ندر یمرادن اژ
 تنسونیاهجیتن ردو داد بساپ یناکن؛پاوجیاجب , دوب لاعتم
 هاتوک ریشمش « یاهملک زاربا نودب ونابلیما . دروخ نیزب
 مرادنژناپگ ان امادنک هراپارنامسی رات دزوآ نوری ]و دو
 ؛دوخ لابند نیمز یور ار تنسونیاو دادمر ار دوخ بسا
 ونایلیما. داتفا هاربوا رستشپ مه یمود مدادناژ . دیناشک
 اه نآ بقعرد , دادیم ناکت ار نر ءتیشا هک یلاح رد مه

 دازآ ار تنسونیا و درک هراپار بانط ۰ ریشمش تبرضکی ابدیسریلوا مرادناژهب هک یتقو . دروآ رد تغاتبارشسا
 زا ونایلیاو دندرک رارف هشيبکوسب مرادناژ رفنود . دومن
 نودب ودیورگ كيدزنشرهوشب تنسونیهجوز دش هدایپ بسا
 غیسه و . ترک رم ار وادج ء دنک یرازو هب رک هک نیا
 ی . دندش رادومن ناناقهد , هشیب تشپ رازین زا مقوم
 یمهاگتونابلماباشترپ نامشچاب مهیخرب « دندناوخیم اعد

 هب تنسوئیا رسهیادم طقف . تفگ یمن چیه وااما . دند
 وتب .: درک یم تبحص شرهوش دسجاپ هک دیسریم شوگ

 از راکنیا یتشاوتیضوت . مدرک ربخ ارت . مدرک دزش
 ولی >نامربپ هکیتفویتح .تسناملام نیمزرگید .ینکپ
 ...کدوب یحول هداسو روابدوز مدآ رت. کدآ یدوب روابدوزوت ۰ یتفرنیم زمشکا رب وت دنتشک ار «وک رات

 - : تفگ واب هتسهآ دوب ناناقهد نایم رد هک و را زال
 مامتنز. تسا ناسنا نز دننامنیمز. دوبنحول هداس وا ريخ

 دمهفیمن  زک ره درم اما دنک یم یکدنز هر
 . تسیت وا لامنز رطبد

 . دنتسهوت بیقت رد اپمرادناژ هیلک رکید نونکا : تفگ وب : ِ . , فک واب یردیدننامو تشاذگ ونایلپما هناشیور ار شتسد +۶
 .کوش ناپنب نم هناخ ردو یلایب +

 میمق گور هج زا وتقادرب ار شهذلک وناییما
 3 یاصا یشزرل شیادی رد, درک تبحص هک نقد دا

 اب ون

 ۲ دماتم یخ ینسونپا + تفگ :دشيم
 پت ۳ درگ مهاوخوترطاخ

 یو

 دنچ. دندرک تمجارم «دوب ۵ ِ ناتفهوک رد هکیراقب واباپو را» ونایلپ ۲  ونابلما رگید رایکی . رهظ زادج زورنآ
 اثیه دننام هک مه

 زابددیمسا راوس تفورهودنانیفا تصویب اهنآ هب" دوب
 کت فک و تالاب دعب ۰ دیدرگ ادیوه شنابلرب کدنم رفظدنهبل دشهدایپ بسا زا هک یعقومو دیدرگ یم تحاران
 | هدربشیپ «ورداموکسینارف»
 ناکت قیدصتمدعتمالعب

 وب تای
 هتشنسا یورتس ی

 هرخالات

 ار شرس ونابلپما یلو تس
 «اردارلس» ناتفآ بورف كيدزنداد

 ۲ یرادقم هک یلاح رد, ولباپ هجوز

 دمآ الاب هوک زا

 دیسرارف زاظتنا یاهبشو اهزور هاگنآ و...

 هرحالابات دندوب راغ رد اهنآ بشهسو زورهس تدم
 حبس, باوخ تعاسود زاس . تفرگار دوخ میمصت وئایلیما

 شتووص , درک وقتش بآ رهن رد تساخرب اج زا دوز
 درگ زی الماکار شسابل . داد بات ار شلیس « دیشارت ار
 هه . دورب « الایآ > هدکهدب دهاوعیم هک دوبن مالعا و
 نیارد سکچیمیلو خویوپ اهکدراد لایخ وا هک دنتسنادیم

 دهاوضمراهک دنتشاد عالطا اهنآ. درکن یلاوثس وا زا هراب
 وا زاار انزوژ شرتخد و دورب <وزپسا » روینبس هناغهب
 یک دنزلهنیا اب وا دنتنادیم هکنيا اب و دنک یراگتساوخ
 ابنآ هیلک . دندزنیفرح مه زاب " دزادنابم رطخرد ار دوخ
 .دندرکیمهاگن هوک زا نتفر نیلاپ لاح رد ار وا

 امرفکح راغف رد توکس هقیقد دنچ* وا نتفر زاسپ
 دوژدباب ودرادیروف راک كيمموا هک تفگ ویفواهاگنآ .دش

 ولب اپ وازادعب داتتاهاربشردارب لابتدو دش شیساراوسودورب

 هک دیسر«|ردادلس»تبوت هرغالاب ودنان رف سپس درک تک ح
 . دشریزارس هوک زا هداییو دراذگ شتشب یورار رابهلوک
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 هژافمورابنا مهو هناخ مه هک یلحمهبونایلیما هکبتقو
 رظتنمهکنیانودب و دز رد , دیسر دوب <وزپسا > هداوناخ

 نوباصکام هبج یرادقم اج نیا رد ۰ دش ناطا دراو دنابس
 تی > ةوبهدش هدیچ مهبور یزلف ءایشا و میش و

 نامهم هک یمفوم و هتشن دوخ كرزب و هتفرورو كنر زیم

 وتایلپمایتقو یتحو درگنتکرح شیاج ژاالصا دید ار دوخ
 یدرسهدنخ اکو تساهدمآ اقزوژیراکتساوغیارب هک تفک

 ودوب هتسب ,شتشپ هفود

 .هسوبخرسیدتنام ار شرتددونایلیما اربز ,هنتتگ و درک
 نحل .دروآ دهاوخرد یل ویعم

  ویمآتقلاعمر ناب وآ کادص

سپ -: هز دایرف وتایلیما .دوب
 وب و یعیرح هرم وا رپ 

 رف نانچمم داذگبو نک ادیپ تدوخ لثم یتسود



 هقباسم ةعرت هرامش نیا رد
 سکعودرک تباصا یتاریا بوبحم و فورمم ناکشیپ رثه زا یکی
 هظحالمالاب رد هکی روطتابه) اروا
 . ميراذگیم هقباسپ تساهدرک میسرت اماقن (دینکیم

 ردفقن"۲ شءلیق نیتسخت رد
 .«د رگل وواتدرک رامق ودروخبورشم
 رو هطوغ داف« بادرگ >ردو دش
 بل اج ملیف كي رد هتشذگ لاس؛دندرک
 شمات هنافساتع هک ) دوت تکرش
 نارهتردو ( مياهدرک شومارف اد
 و دیدرگ هجاوم یدایز تیقفوماب
 یورشیارب ملیف یطرد< یئداوح»
 اد وا لیصافت نيا اب امطق » داد
 دیا هتخانشن رک او )دی | هتخ انشیب وعضب
 اریناریا روهشم دنمرنه نيا ماتو (دی ریگب كمک دن |هتخاتشهکیناپ: ۲زا
 هدشن لطاب ربمت لاید ود ماضناب
 ات دیراد لاسرا هلجم نیا سردآب
 باوچهک رفت هسب «هرق مکعب مهام
 ههامکی هزیاجهس دن |هداتس رف حیحص
 . میلان میدقت اد

 یک ناگشیپرنه نیا ۱

 ؟ دنا وتمایآ
 لبذیاپملیف هدشفذح یاج

 دینک همجارم نرتسنیمه نی 7 پ هب.دیتیاوجا رک۱۶ دییاد زب

 ۰ اپگتز ۹

 دنب ایمرد
 یسوب وئا -۲

 نامک وریتو

 ونآریس 6
 ناخزیگنچ نیدز

 ؟دنتسه
 « مياهدروآ درک دینکیم هظحالم هک یقیرطب اد بوبحم ناکشیپ رثهزا رفن جنپ مات ریزرد

 ؛ دیساتشیم اراهت ۲ ای7
 رد ؛ < رجنیرف یلراگ و -۱

 «قشعهس ناتسادو ملبف
 ملیفرد ««نامارشور» -۲

 «كانتشحو راجفنا>
 رد , « كي یکیراگ» - ۳

 < مدددیش»

 رد ؛ < یرامكي ردق» -
 «ادرفیارب زورما یکدنز» ملیف

 ملیفرد ؛«لباو لاناک» - و
 یلالطباتع جنک >

 ب۳

 ِت

 نوریا - ۲ رتکابن۲-۱
 یرتید-ه زبس رکخا . < اددوک ردناسکلا - ۳ ینریت نيج « دواپ
 , نیکمویت

 « ؟دیناوتیمای[»باوج
 ادصب اهگنز هک یارب ۱

 وناریس4 نامک و ریتو لمش ۳ سوممانبیسوب وئا - ۲ دنب اپمدد
 -ربگنچنیرز هاپس-ه كادژرپود
 . ناخ

 « ناگشیپ رنهنیا »باوج
 تورس۲ رجتیرگ یلداف - ۱

 كيردرفس ( كي یروگی رگ -۲ نمود
 . دلیاو لئرک-ه چدام

 اتم داتسا و.« تدویهاتید و قلان رطخ نشد یرسخ ۲ و دوب
 دشابیم «ابنز یلیس»

 مس

 -هشیپ رنهاب یخوش»باوج
 لبق هرامش« ناگ
 زا راچو یاقآترضح ناشیا

 اب هارمه هک دندوب < ندوباک
 یلاما رثه «دندنسپیمار اهیئالطوم نایاق[»ملیف رد < ورن ومنلیرم»
 :دندوب هداد حرغب رایب

 هدازهاش) هتباسناگ دنرب
 ۰٩هرامش (!یاهب رگ وم

 یهاشناهج- | وئاب ۱
 نیدلالابکدوبجم یاقآ - ۲
 هدازرون دومسم « -۳

 یردوا - حیحصخساپ

 نروبیه

 7 -۲۱هحفص-

0 ۲ 

 ۱ راک دنا تا
 (جسنسزا هیقب)

 رو هتشوت ردازآ وتاب ۳
 رند اپ آرارکت یا یحم
 .ِِگ 3 1 یلنو درادد ملیف
 ۳ ناش نآرهتدد الصا
 ۳9 ار لا یضب یاداد !یبز
 را ۳ ۳ دنکیم لاکشا

 ۱ # هک لاپهلیف بلغ ۱ اص زیورت کر ۱ ءاقآ

 هک تسا یئید

 " رد وا ططسوت الیق اب دوش
 3 زا هلنیا اب د هدش هدید

 روارتناشدوخ یاب !مملیف نایحاص
 شاببآدنچ طقف .تسا ناسآ یلیخ ورک تسرد  یعونعم ناراب - ۲ نیم رظن داهظا اهن ]هراب رد دمب ۷ ای یم ناکدنسیون « دننکیم
 متر تعرس ۱ دهاوغیم كرزب
 گهدیزرو و رهام ناک دننار طسوت زن اهسیاپ و نادژد یاهلیبموتا
 هدنتسهاپل رهن وگنیایافیا صوصخم
 روغشالكنج هنحصنآ | رچ میدیمهفن ام مه هرخالاب -۳ دریکیم ماجتا
 ادنادین مهناشدوخدیاش . دندرک روناس «قشع هبلا» ملیف زا اد

 یمیهاربا دمحم یاقآ
 ۱ ددنوهد ملیف داپپ -۱

 هد تسا دوجوم نارپتدد نیو ناج زا «نامسآ رد یاهریزج» و ؟ل كمريج كيیو* یاناوت و رداق»

 اقآ شیپ رثهره هتل - ۲دبددبهاوخ زباپ و ناتسبات لاسما اد ۳
 ۶ومآرا یدنچزاسب وددادیاهرود

 ۱33 سب هدف طقن درع

 بک کردم ۷
 ۱ - و ترهش باتف] هک ءربف س كبددرف ۰ لبیک كرالک
 دو بدرفرک ره یلوکابنآ
 ۰ یلاهلد عون و هعبیرنه هک ب یتشیپ من هپ هتسب رتشیپ مهنیا

 5 ینادارف  ریات ۱ ۱ ۳ دهن یدب

 1 ی سالک و د بس
 بس  یهاگهاگهلاح و 7 نامی دادربملیف راک زا تسا

 تسددنوب زی و هلق هتک



1 

 و ی تا

 - ۱ نیت ۳ و ۴ ۹ ۰ و یی دا ی  ک
 5 ۱ ۰ و

۳۳۹ ۱ 

 ۲ نت

 تا

 هدنب ] همان رب

 یئامنیس لصف یارب؛ تسا هدرب یل در ًامئیص مسد نونک ان 1 رراتنامه 4 ید ی
 هثداح رپمارد و یئانج راثآ نیرتناجیهرپ ما رگیدیکیمه زاب راه

 درروم بس كاش نودب هک تسا هدومن باختنا اد رثداو ناردارب مظعم یناپمک 1

 زیگنا ناجیه و یلاع یاهملیف هب نادنمقالع لابقتسا و هجون
 و

 تفرگ دهاوخ رارف ۶
۱ 9 
 او ورق 0۲ 1 ۷ ۱ : 3 تی و تب :

 روآ با رطضا و مارد یاههلیف نادنم رنه نیرتهدب زگ رب دا رتشاب

 تفرگدهاوخرارق ناگ,م هقالع دوم یثاشامت همان رب نیا گاش تب ساللگ ود تربار -عجب سیف - تیوص ۱ تنک . سروفدنیلا5 ریو
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 2 رد ون ۲ هژ و ول رام هک قو

 زم یوعار ذ لاک تو کتب رد هه رن همی نه رم

 زیرگنیا دد کی و و لر : رگل بجحرد نازران یب

 ۳ جر تک
 نروا ابفووس هزرس ز] ۳ سد رویه نی رثاک هزرس َّ دش موم هرخالا

 !د رادن ورن وم نیلل ره و
 نم رصصرررصاررص

 سرب یاس دو سس ست

 یاهتیقن وم وترهشیو یاربروب رم

 یتح و تساهتشاد رب رد

 دان

 نول رامهک دینک روصت دیاش م
۳ ۰ 

 ۳ ور ی

 وف ومزادن ار :دد ملیق یارب
 راعسا هزیاج

 دوویلاع روپشم هی ره ودتارب

 لامک یورزا ورطاخ یاضر اب
 مانب یئاومارت» نرچییاهملیق رو
 «هزادناراب رد« هربزدو« «یروه

 دنکیم تک رش هریفو
 یابلین رد تک رش هکنیااب

 وادوخكلاذعم :دیدرک

 یزاب و اک كيسزا یشوخ لدنادنچ
 درادندوخ

 ناراگن ربخ زر یکی هکتاتچ

 1 شاهقوذعم لررد (ندوپپه .یددواوآ ۱ )نازرات ۲۷

 لمعب یا هیحاصم یواب كن رز
 تكر ی

 رضا هک

 مولععو هلبسو هجب

 رهشیپ تارع
 شناتسودنیرت یمیمصاب یتح تسین

 تسدب؛دراذکبنایمرد |ددوخ ارصا
 شناهدزا| ریتتفکت رارسا و هدرو
 ست هدیشک نور

 نولراملوت زا راکت ربخ نی
 یکأت رخ "۲ هکد نکیم لقن ودنارب

 حالطصاب مد ] كیلرا راپملیق رددوشیم

 ؛د رک یزاب ارمهفریچ و «ساحدو
 تالسمج و دزهلک و رسنآ ونيا اب
 یتحمینک ل دب ودرنامدوخ زا رتهدنک
 رد یزابل- ردقنیا دیاب یهاک
 یتسارهک متکیمسح یهاک هک درو آ
 .مهدیمتسدزا !رملقع مراد یتسار
 اهفرحیلیخ مرستشب مدرم مه نالآ
 ورایدنب وکیمهک مدینثمدوخ هدنن زیم
 ۱ تسا هناوید

 تامحز نیا مامت زا سپهزات

 هسجم كي ندرک شوخ لد یارب
 شمسا و مد تسد دنهدیم یبالق
 لاس . «هراکسدا » دن راذکیم ار
 یاهجینن هچ متف رک | رراکسواهک شیپ
 + تشاد نمیارب

 قفومهرخالاب روب زم راکت ربخ
 ودنارب نولرام تک رشربخ هل دش
 و دروایب تسدب نازرات لر رد ار
 یددواو هک درک هفاضادیاب نم رد

 «مرددیبش >ملیفهراتس «نروبیه
 هدشهتسخ نیکنس یابل دزا هک زین
 یزاب ادنازراتهقوشمم شقن تسا
 ۰ درک دهاوخ

 نو رامدوخ تساوخ ردباتب
 هک ارملیف كان رطخ تایلبع ودنارب
 تاناوج اب كنچ ژادشاب ترابع
 رد یور زا شرب ویشحد
 رد اداددهاوخ ماجتا ًاصخش

 یاهسکعزایکی هحاصنیا رد
 اشفا نآمانزونه هک ادروب زمملیف

 - ۲۸هحفص.

 حس

 - نیرتاک ]) هک یسکع مونا

 تبا نآ ُهلیسوب(نروبپه
 ایفوس زا یک تسد درک

 ۱ هرادز نروا

 مهاماپ دیاشودینکیم هظحالم هدشن
 و نپپ یاههناش هک دیشاب هدیقع
 رد هدنارب نول دام ربطس یوزاب
 رک ردیمهمكلىک نازرات لر یافیا
 ءدوب دهارخ

 ابا هتخذگ
 : هدادردپب نونکات هک
 .دش ههاوخنفوم دوخدیدج شقن رد
 ۲ یددوا هک یتقو صوصخب
 .  . ادشاپیزابمه یرایزین

 هد نا هک یرکیدربخ
 باجعا تعاب

 هراس نیک بدی رکنیا تک رشب تسا
 ملیف كي رد فررمم لار

 ء تسیوسن ارف
 ۱۳ <نکناک ی رفوآ فا

#39 



 ۳ تتف رم هد یاب ات 2هوخ

 مآ اسزا مب ِ ۳
 ی نیس و دب رگنب

 ترهش بک ار
 د دادتب

 دو اهن کار

 و تقاو 8 یر
 دود تشادینانش۲ ابتآ

 زار-» اش و نم نام لک

 !دهدیم

 ریویل وا سترول رس دیال

 ار «تلماهرملیف كرزب هثیرله

 مل اعرد هک تسااپلاس یودیسانتیم

 هک .یاهتجرب تیصخغ اب ات

 زین < رسالت یتحو هدرک ک
 نیگنسیاپملیف رد «تساهدش رغتقب

 نیمه و دنکیم تکرش شزرارب و

 (یداک )شزدااب ملیق هکدوب رخاوآ
 نآ رد < زنوج رفیتجو اب کار

 ییااب یوسنارقلاکیزوم كيردمه ( نمگر یدیرگنیا)
 ! دوشیم رها سابل

 اب میدید نارهت درد :دوب یزابمه

 تب ووطچ هک تست مولعم همینی
 دای یمیدق هشیب رتهنیا لیف هیت رم
 قلب رمو متاخاب و هدرکن اتسودنه

 یاپیکسجرب اب اتتح هک <ورنوم

 تک ر شیشیف رد دب دادیمانش 1 ناشب

 یراولشرب زاب دشروبجم ( ریویل وا یندول]

 ! دنک زاب ورنیم نیلیرماب یملیلد*

 راطو ی 1 نیم « تسلدعرف

 ۳ . .دینکیم منهاتمکع ود هک

 شوخساکعکب اد سکه نی
 یارب وهدرو۲ تسدبک: روو ,یناش
 دنامرياچب اههلحم رد زا نیل وا

 یتایاش هداقنسا ءاد نیا

 ملسمیت هتکن نیا زاب اهنبارد

 -تفس « یکتج رب» ملاع هک دون بم
 هتکشیم مه زا

 دج زنا ر هیویل وا سترول هکمانچ
 او اهتمااقم جبر

 هرمزددتناتمویهارب رس اپلاس رب
 .تساهدر و7 رددوخ ناکشخ اد

 هک مدرک رکف لاح ات

 اتسروهلم مراتسندوبیه نم رتاک

 نیاتسا ه ره یب «نساب وهتسو زا
 هدمآ دوچوب رما نيا یورو روصت
 ویاه سکع اب مظیق ودنونک ات هک دوب
 از رظطن حج یصوصخم وکتسج رب

 هطحالم زا یبویاش یلو درکیش

 نیاباملسهنه رب هتیسأب یوسکع
 زف لاحب ات هک دیسردیهاوخ هعیتت
 دعلاسخ توجیب و دیاهدوب هءابتخا
 ممادتاهکه ید رکیمیاءزاتس ءراب رو

 ادب ریمنانا حوا شوم
 زا سپ زین ندوبیه نیک

 تسا هدزک مالعا سکعنیا راتتتا

 یتاک زاتسریاسورت وم نیل رماب هک
 ایههشدوهشم ءار نیازا هک

 ههتروعیم !ودوخ یاهیکتسج رب ناد

 ,مرکه عاوختاقرب مورخ

 -۲۹هحفص

 رندااوح .قاوح ه*

۳52 

 زبچ چیهاتد نیا رد هیادیم

 دنباشیت رط زا و تسین نکسم ری

 ییاخح تروص یزور باصم نی

 ات او یا ین سشع
 

 هتیلساب یتاماع
 قیاس نلاکتی ره زا یکب

 لاتتعا .یتاملس لتتب هکدوبلاع

 هیهدش یزارح هژاتم درا و تشاد
 تفگ هدتشورق

 یونس« یاپاتسب و اضاف ۲-
 لا سنیا زا هک هدنشو رق « دی واد

 .دیسرب دوب هد رک جع

 ديلامرقبتسا نکس ی و یلب-
 * دیه وضس یراک هچ یا رب

 رسا و متصنانلس نم -
 .تشب هتعافکی کز اتهچ راپ رد !د اه

 هو رمدیت اد رک امهدیم زا رق ییلدنص
 او ناترس هایم ناششوح ردقج
 « دنراذگب نآ یور

 دروماب سرت
 از وزن (ورت وم نی رم)

 زنا ز یک وک کت ریجن ز هک لاحرع
 , هع یا هام درو تشاد تسد

 تنم ول متاع ندیهب زنم بحاص
 ارم", مد تاجايحا اب
 دم هوش حاصرومب ماد هم

 . تفرس راتک زاچان وا و دیخ رچ
 هدتخورف وژامتفب رع)مقوشیا رد
 . تک و درک

 او امخنم هتسدیس رج 157۲_

 تممتتورف ۲ تقرکهماوصت نادبر

 مت تن رکن عن وا یم -
 .نس 2 شو ره نوچ یل و مسرت

 کم هتیار سیاه هی
 مو عام هتعب



 و ها ومن «پ وکسامنیس) یاببلیف شی 2 داهن هد ر د و هاگتسلب

 ج

 موغ هیهن زیگنا باببعا هقبرط نیاب نونکات هکا " یتالوصحم نیرتک رزب زا یک
 ی ۳

 دزا قره شیامن بز اتسا

 را ربتفهیا سو رعتفه
 ور و ۱ اه ما

 یگندماءا-پ اهنیس
 نا رهت رد هک س نیمه حرفمو لاکیزوم مجحیا تدوب یئاشامتویبوخ رد
 ۱ ۹نآیجانز رفن راز ه اهدصو دوب هرپیدد یلاوتم ءام و تدم

1 
۱ 
۱ 

۱ 

 3 نلاس زا وهآ ره « نیم )ل الحم یا یتنآ ۳

 0 ۵ جم و و اناج هج ناجا وا هاچ جن هیچ دهد نج + + +

 و 3 ارتش
 استرس ناحاا شو # 7 ۸

  نانیمطا
 ۳ هوخ ۹

 دو رم ماعت ردهک دهدیم لراپ نیج ۱
 ۳ 2 یی وخ نیاب یهلیف فوترمع هدنتاوخو ا

 هودپ و دناهدبدن

 ۳م ینایرمت صقرهک رگید ردارب شد

 : وخ ورف تل و تریح رد ار امش اهنآ یاهزاوآ و
 دومن دهاوخ ظوظحم ۱

 تف ر



 مور یانس

 ناسارم رصیق نو رف

 سلم و وت انس رفت و مس

 ور تردق لباقم رو
 فداصم هکر ورما , دنتسه برطشم و "6

 رصیفزا مور مد رمتسا < لاک رب ول » نشج
 ود نیا و هئیاشیم یربظن یب لابقتساحتاف

/ 

1 

/ / 
7 

/ 
 دنک اسب راک تبفاعژارف

/ 
7 

1 
/ 

1 

۱ 

 فرزب نادیم زا سچارم دد - ٩
 « ین تن آف رام و شتس ودر ی یو
 رکس رب و رفال ءرهچ زا هک زاد 7

 , دنوپمد و .دش رب یا هو < ۱ ۷

 سوی یسکی ریس ین و یک اب ی لار
 , هراهنپیم ی رکف نبنچ عن

 نادیمما رد < را زس ی ول وج -

 دوشیم یبصع رک و داچ اب فراصم كرزب
 هب وکبم ییصوصخم زا رصا اب ربپ رک وداچ

 سالم هام مهدزتاب روز یرزب رصبق ی

 یو . شاب رفح رم تسا یتومیمان زور

 دوشیم» ز وهدشن للاف هتفک نا رب یتیمها رصبت

 < سوتورب و هب < اکسل و بو
 زا سین وقت ۳ ماه هک دهم عالطا
 ولو دو ميدقنرصب هب ار زاعهنآ مات
 هزبآ ۰ فک و هرکی زاد هوخ آلو زا

 ماگ اد هلبا درس عن بد هلی
 اد ون

 ره نی رنو < سوق و رب ۷

 ترا رک رد س وع,یسک و شتس وداب مور
 هباتکت ال ای 4 سوپ یسک 9, تسا رصف

 »زاد ومح م یلابتحا رطخ نییاژزا اررآ راد

 یخعا و ربا روا ههاوخبم نآ مفد یا رب و

 دات دزااوب رصیق لتف ار هکع ون

 سس ین وخ رب لک اکساک و سس
 ۵ زا و یاب ۱ز نرخ یک ام۲۰ و راو زتو

 سرت الا رصبق رک هیات رض ندید
 وتو مچ : بوکس و دنا رم نفرک
 اب هر هایم مدرن مو نخ ارد
 ۱ (راح نآی ضد ندرب

 پي يا يا احد



 ابیز یاهرته هرادا میلیف نادرگ راک. ناب رظاژ - ش

 اد رف یا رب ذو رمآ یگ دنز
 - نیاژبوا دنوسدا - چرام كيردرف : نانکتزاب

 نادرنگ راک - سک ور نیدلارج - جیردلا یتا رولف

 نودروگ لکیام

 اکیرما - لانشنرتنا لاسروین وب یناپمک لوصحم
 حورب ولشخ نیناوف هبیکتم اهنتدیاب یضاقكب تواضق ای۲

 وتاساسحا هب و داد تلاغدنآ رد مه اد ینامنا لماع هکن ]ای دشاب

 ۱ دون هجوت دیاب مه فطاوع

 ود ره « دندش ریکتسد لتاق ود و داتفا قافتا لنت ودرک ای۲

 مادعا مکح ودره یارب تسیاپیع نوناق نیاطم « دناهدوب یدمع لتق

 اهلتاق تیعقومو تیعضو ؛ اهلتف نیاللههب تسا مزالاپ دومن رداص
 یکیلثملایفو ؛ دومت هجوت نآزا دمب هچو لبق هچ لنق مقوم ردهچ
 ؟ داد فیفغت یرکید مکح ردو دوش موکحم فلتخم لیالدپ اد

 یاوس تسیابیم یضاق هک تساجن ] تداضق هلحرم نیرت لکشم
 نادج واب هکدنک رداص یمکح ؛ نآ لالخزا ای نآیادوزا « تیتاوق
 تسن[زرط نییرتنانمآ كشیب . دشانب راک زاس ری وا لتعو تاسانحا
 ارجا هتفک نوتافهکار هچن[ . ذومت نوناقهب لوحم ار ريچ هبه هک

 ار"ینازطب تلاح" نیا یتحاراف" سکهرب هکدنتسه اهیلیخ یلو درک
 یمکحدعب و دننکیم تروشمدوغ رییضو نادجاب ؛ دن رخیم دوخ یارب
 . دنهدیم نوناق ؛قیاطمهت و« یزاومب

 یاهجیتن نینچ دها وخیم < ادرف یارب زوررما یکدن زوا ملیف
 . دهدب ؛ دننکیم راتفر یکشخ تدوصب نیناوق اب هکاهن]تسدب ار
 روم تب تواضقرد هک دهدپ ار سرد نيا مدرمهمپب لاح نیهرد
 وتسیرگن یی تروصب زیچهمهپ دیاب تشاد فاطعنا دیاب فلتخم
 . درکنیرواد قلطمو كشخو هنرطکی روطبادزیچ چیه

 هقبرط هک دنکیم وکنفک ربش روهشم یضاق كيزا ملی ناتساد
 نوناق كشخ سایقماپ ارزیچهمه و تسا هدرکذاختا ار تداضق ناس]

 . دهد یرییفتدوخ .دماجرکفت زرطرد تمین رضاح زکرهودجنسیم
 هوحن و رکف یکدنز . دهدیم یبوخ یرد داب یکدنز یلد

 ۱ . دهدیم میفت !دوا تواضق

 هک تسا هدش التبم یفامد شرم كيب شیب اهتدم زا شز
 ناسا نیا زا یرطغ هک هنفک واپ ارهاظ رتکد درادن نآ زا یعالطا
 هکتسا هدناسپفالماک « یضاقنیاب « وا رهونب یلد تسینوآ هجوتم
 دودجم تپدمنیا رد تییابیم وا .. دنا دهاوضنا دن یحاپمددچشنز
 اتسانکتمهک اریلاهیشوخ نآمامت دوش نآ هجوتم شنزژ هکتیا نودب
 ا وا. یارب یطاشنرپ یک دنز؛رخآ یاههام نیارد ,دنک مهارقوا یارپ

 ۵ وب

 هم

 . دشیم مکیدایز دادقمب نآ زدازل .

 و ۳ ۷ ۳ ۹

 دن
 ۳ ۳ ی: سا ملیف شز دارپ م

 نا ۲۳ ورم افهاوخ

 شو ین شتدمژا هکن آیا ربدن زی
۳ ِ ۱ 

 ۰ و و ورم هکد نکیم باع رپ یاهردب اردوخنیشام ؛دنک مک زیرع ِّ ۰
 24 قراطم و دنک كرد اد یساسا و مهم بلطم تسا هتسناوتت و یضاق ی ۰ ۳ دنامیم هدنز وا دوخد دنکیم توف شن زاهنت یلو «ِ

 لیما دنچ وا نذ هل دو 1 .ی هکدوشیم تاث همکجمرد تسا یهبدب 0 ۱ , دیادیم یقن لثق اد لیع نیا « دوخ یکشیمه
 ردب هکن ۲[ زا

۳ 
 مرکعم اد وا و دومن هف / ۳ رطکب تواضت تسیابیمن دوب هتشک امقاو اد زواهک مه ضرف رب رب « مدومن ضوع اد دوخ یمیدق رکفت ز رطهکبعق وم 1 رول تکحمرد یضاق نیا دوخ هک دوطنابه یلو تسیل وا رتلوئس شرهوشو تسا هدرم دوخب ووخ هوش تیم

 زوطشهرخالاب و تلاحرد تیمقوم ؛واتاناکما تسیابیم « درک لتق هب
 , دومن حیحستواضق تقوت ] وتسنادار لمهنیازا

۰ 
 عاعشلاتحت ارزیچ همه و دوشیم هدید ملیف رسات رسرد هک هجث ۲

 الناکدوخهداعل |قوف رنه اب هک تساج رام كي رد رف یلاعیزابدهدیمرارق
 هنعص رد جرام . تسا هداد هئارا ار یضاق نینچ كي بیت ورتک اراک
 بخاری ورد مغو یرهاظ شوخ بلاج و صاخ یاهتلاح نانچیئاه
 , دراد ادنآ تردق رکیدرونک | مک یلیخ هک دنک یم سکینع

 ار تالاح نباهک تسا"هجوت لناق ظاحل نیاذا رتشیب وارثه
 هلکسساتزوضنیزت یعیبط اب هکلب دنازو هدشولغ كيمیمو تسژ اب هوا
 یلامیم یراب مرفزا لکشم یاهتلاح نیاردرگرهو دنکیمزاربا ۰ دوخ
 , دوشیمن جراخ

4 ,۳:4 
 دتسارناثت هقباساپ یاهسی رتک زا یکی «جیددلاا ینرولق»

 ۱ رد راد هدپمب اد جدام كيردرف نز لد ملیف نيا رد هک روطنامه
 دایسب ملیف نیاددزبن یو یزاب . دشابیم جرام یتبتح نذ مه یکدنز
 9 , تسا هچوت بااج

 تکه نیلارجد ۳ عفادم لیک ولد «نیارب وا دن ومداو
 و هزت کیت زرط پیئود نیا . دنداد هدهعب ار رهش یضاق رتخد لر
 38 ۱ ۱ روا ودرهو دنراد تسا یضاق کت زرط فالخ هک یدیدج
 1 . دنهدیم هلازا بوخ اد دوخ

 ملی كيزوم.تسا هدورفا ملیف شزراب و دراد میف نیادنمرثه کباب یزاباب لماک بسانت هک ملیف ینادرک راک زارظن فرص
 ایجاد هتخاس 6 فو رثات یفعآ لبنادو دوویلاهروهشمزاسکنه آطسوت
 داد یداپز تاریبغت مایف مرف و یژاب رد تسیابیم ۰ تمادن !كیزومنیا رک | هک درک راکنا ناوتیبن . دیازفایم نآ تیمهاب هدش

۱۳ ۱ 
 و و تنه . دژاسیم حضاو یبومنب دنراد هتشر :نیارد یتاعلاطم هک اهن آیارب * ملیفزج نیامهم مافم ملیفیا تایزوم,عرنززا یلاهکیزوم

ِ 



 كار  )- :خ نفره اددز ووح 4 لصف ی » رب نی رثم ز] ۱ ۹
60 

 لب ۱
 ۳۳ اه ۳

 یگندمامت- یسیطانغم یدناب هاهچ كيين وف و رتسا یادص اب پوکس امنیس *( ربیخ نا رادگنفت )«
 لایام- دوم یرث رژآر نورباز ۰ كا رتشاب

 وب یو مچ و بم وج بمب بج هج بمب مج هم ی ب+ هج + ه+ مچ

 ی

 1۵ نو #۴

 - ۷۱۱۵۸۲ ۳۱6۶ ۱ 12005 0۸۵۱۲۲۰۵۵۷۱۱۵۸ سم ۷
۳» 0 0 ۳9 ۱000۳۹۹ ۳ 

 :(راختفا شز را"
 ِض زا

 لر

 ی نمد هه نونک از هک یئاهمایف نیرتنبر# 2

 فورعم داشبآ فارطا رد امامت ن]_[ دون كدزب نادرگداک ته 2
 ار یدادربیلیف (داگاین) یلید ناد ینگاکز میج+ یار

 تیپ نیج - نتک ف زوج تولاک" نیدوک

 *(۱ راک این)«
 مر اب (یگند عامن) ملبف نیرتیلاع

۳ 



 یالک نتنابیا رب « هدیناسر
 ناکما هکبزاک رپب و داتف

 و 1 سوق
 رازاب هن یزات زور رد هادرو

 ()دیجب رب ول ولاتیج] و( ور ون
 سوخزآ یاهدعدوب هدش

 زاب ید ز
 یناتف تبل نیدج نت

 و هدرک هطاح

 دندومت یضا را ر( سرود

 تک رش «یکسدو یاهلب
 هبذاج و نابدرت 1

 دماالاب هدومیب رخاب ات ار« یستچ
 3 ۲ رد زرین ار و

 اناید) تساهتفرک رارفناهجنایور
 رارق كن ارروت رآ یتاسک اب (سرود
 یملیف زد اریغا وهد رک دقمشمیداد
 «یزیادب موسومیراسرسو مانب
 «یساسا یاه راک د ماجنا لوفشم
 . تسا هدش

 وم هراتس  دلیف ام نیج

 ( هکلم ابا ) هلارند
 تارطاخ یک زاتب هکد و ویلاه یلالط

 (د رن ومنیلب رع)مناخ یناوج نا رود

 یلاها زا الصا تسا هدرک هدنز ار

 اماناپ رد (نیج) .دشابیم اکب رمآ

 هک «۱> یتشعیو رو دیدرک دلوتم

 سردم تشادنآ «رنهو و امئیس

 ادیدولف ددو تخومآ ار كيتامارد

 هناغاشامت كي ر» یفازک قوقحاب

 ریز» سیب رد ودشمادختسا فورعم

 ارن آ نایرجهک دومنتک رش «ایرد

 ! میثک متخ اجنیمه رد تسا زنهب

 ابآ» شیامنزینیودورپ رد ( نبج)
 دهاوخ میاضاررتن اهكأر تیقفوم

 نیلب رمیاههزمغ ودرک ی زاب «؛درک

 - نیچ ) هکیراک ؛دومن دیلفت ار

 هب ادوا درک دوخهشیپ (دیلفشام
 امثیس یکراتس شاهنیرید یوزرآ

 دئن اممه وا زا مدرمای[یلو دیناسر

 و درک دنهاوسخ لابقتسا (ثیلب رم)

 دکیم نشو را رلا وئس نی |باوج هدنب 7

 رتکا راک و تیعقوم هلابند
 مک وا یدیلقت تان دورپ
 هفاضاوا راعدباب و دوشیم
 دوخ هک یئاجات دوشیم
 مامتذوننو ریثاتتحت زا اد

 دوخ هقالع دروم ناداتسا
 وصخشم كابس د هدرک اهر
 داجیا دوخ یارب ینیعه

 . دنک یم
 هتشادل عادپا یوریب هک یسک

 دشاب دیلقت شراک افرصو دشاب
 واراک .دوشهدن اوخدنم رثهدن | وتیمن

 كلار » و« زرشروب لنرک »

 تیقفوم
 -روبلث دوک > بیج# تیقفوم

 ؛دوویلاهرد یناملآ هرانس «زرش

 زک ره و ملیف.دو ریمرتالاب زو رب زور
 افتاب هک < نکن یظفاحادخ زا

 «زردناسحرجوو <« نسدوهكار>

 نیا یلصا تعاب تسا هدرک یزاب

 لصا نیمه یور و دشابب« تیقفوم
 - رارق وا اب هک لاسروین وب یناپیک
 «لوبناتسا و ملیف ردا ریو دراد داد
 . تساهداد تک رش نیلفلورا اب

 یظفاحادخ نمزارک ره ملیف
 ریظن یب یتیقفوماکی رما رد < نکن
 یلاکی رمانان زوتساهدرو تسدب
 ناج دو هبرک یاهملیف یارب هک
 یدب دشلایقتسا ملیف نی ازا ۰ دنهدیم

 . دن اهدروآ لمعب

 نامرآ د میید
 ( ۲هحنسزا هیقب)

 و میبید لاسما مادن راد رد
 دنچ ردمادک ره لبقلاسهک نامدآ
 دن دشهدب رب «دن دوبهدرک تک رشملیف
 هدوب هدشهدادلوق هکیروطنامه و
 رداهن [یارب سوصخم هبسجم كي
 .تسا هدش هتف رک رظن

 هدنآ هتفه ردتیسأنم نیمهب

 اهن آهریاجو دشدهاوخاپرب ینشج
 دیارجباب راو نادنمررنه روضح رد
 دهاوخادهااپن ًابیرنه تاسوم و

 یجراخ نادنمرته«زیاج د دیدرگ ین دششومارف و شز دا یب یکقلدك
 باق رد اهیز < نامررف و كي ث رابه هک . تسا

 اسرااهن ]یاری دشابیم یروتاینیم
۵ 

 ات هه

 میل زا یا هنحص رد « نسد وه

 ررخیم یفاکیرما زا یوروش
 راک یروگی رک > لیقیدنچ

 نادرک راک و هدننک هیهت <« فو ردن
 کدرک دوویلاپب یرفس ۰ یسود
 و یوروشیلامنیس طباود اجن ] رد
 یرادقم و دهد هعسوت ار اکیرمآ
 ورغ عوبتم روشک ردشیامن یارب ملیف
 یاهبحاصم یطیو . دیامن یرادی رخ
 سپهک تفل درک ناراگن ربخ اب هک
 رد یوروش ریخا تسایس رییغت زا
 دنب و دیقزارثه ندرکدازآ دروم
 یدازآ یسودناک دننک هیهت ؛تسایس
 دنهاوضیم هچره 5-4 دن راد لماک
 ثاروتسدرگیددرومنیا رد ودن زاسب
 .دنبامنارجا امتح یتسیابن اربزح

 رد (فوردناسکباایدوک رک >
 3 ۱۹۲۹ - ۳۰ یایلاس یط
 یلد درکیم راک تن وما اب ینابمک
 یملیفهنچو تشک رب یوروش هبًادعب
 نبب 3 دومن هیهت دوخ روشک رد
 ددوبلاه عاضوا اب یونوچ طظاحل
 ایت د ملیف شورف ودیرخ زرطو
 یاهدازاب باب یلاکیرما تالومحم
 امین ۲۰ دادعت هک دشرومأم تلودفرطزا ۰ دوبانشآ یوروش
 . دنک یرادیرخ دو ویلاه زا

 ۰؛|ینیش
۱ 

 ۳ ی و
 >> ملیا مامتا زا سپ هک تسا
 اگریک هرانک یشم رده زا یک

 کد هکدنامن هتنکان . درک ههاوخ
 اف دداد لاس ۷۲۰ بیرق

 ۳ رتاثت نسیود ار شردهزا
 هدیل ارذگ یرادربیلیف نی دود
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 ( ددجهبی

 ۲۳ رد
 دم[ ها

 كرتاردوخ تداهدوب هتف شد رخ

 هرخالاباث دش لمحتم جت رودرد ردقچ د رک

 وتکد یارب دایزومک نودب اد شدوخ ته
 , دوب هدژوا هجلاممب تسد

 دوب هدشانش۲ هددخم داوماب هک داتفایداب تل وا هاب ست
 طقن> : تفک واب هددخم داوم هدنشورف <یلولد 1 5 + یکنارف

 هک دوب دابکی نیمه و < تب

 دئچب جایتحا زیچ ره زا شیب یکتارف دش.دنباپ یکن) ّ
 تقابیمهردغم داومرد طقف اریشوما رفنیاو تشاد

 درد زور و بش «شوز» شرسه . دوب جندو دددزارپ وا ی

 هقیقدکی دوبهدش حورجم شوزنآ یطرد هک یاهئداح ز

 هو هدیدنیتسا زیور
 هکناتچو دوبلیبموت|هنداحنیالوئسم یکتنارف دوخ تقیقحرد

 هقباضم شوز قحرد یزولدو تیظاوم هنوکچیهزا دوب هتفگ رتکو
 دشابهدرک یاهتیاش وصتبارلمعنیا هکلب تشاد لیم ردقچ و درکبین

 یرتسازوا هک یا هناغضی رمنامه رد شوزندشحورجم و هنداحزا درب
 ناتسرامیب حراعممامت ودرو ] رد دوخدقمب ادیویکنارف + دندوب هدرک

 : دش سخرم ناتسدامیب زا شوز هکنيا زادعب و تخادرپ اصغش ار
 شرسه رادخرچ یلدنص راتک یراداف «كس لثم اردوخ تاقوا رثکا
 رابت هارد« تفریم تاوب شوز هک بش ماگنه اپئنو دینارذگیب
 . تفرگیم شیپ رد اد هناخ

 وکاکیشمه دیاشو «اکلین وجسا و هناخ رامق زاب رامق نیرتپب وا

 رامق نیمه / دنآیمرب یکنارف تسد زا هک ی راک اهثت . تفریم زابشب
 یابت راک ندزکل دب ودر رد یصاخ یکیاچو یمرن یو ناتشگنا . دوب

 ۳1۳۳ سس یفالتورابخرم
7۲ 601,۱۲۰ 1111 # ۸0 
 دوز ) رک واپرونیلا - ( (رتانیسثانارف ) ی یکنارف

 (یلوم) كاون میک

111۳: ۷ 

 رو هک وب هد رک هفاضا دمب
 ] .یاهژات مدرم ای وتفد
 دهد اروخت ادیب ترغهدد یدررب هزدعم داوم و یتوا مارس

 مو[ تلاسگ و كاندرد یلیخ شدوژ یارب
 وصخب دنارنگب دوخ تك رحت »یا ادنص یور !دژوذ
 لبق تشاد صقر رد هک یتداپمو یک مابیذذا
 درکتیم بلج ار همه

 دهد ماحنا اصخش

 ار شدوخ تاجابتحا .تستاوتین یتح وز
 هیبت !دوا یادق شب >باه هیاسه زا یکی ورتبازا

 نانچمه تشاد لیم رتشیب وز دود یم مظنم اد شقاتاو درک یم
 نیا ماجعا یارب یفاک «زادناب یکنارف یل و دشاب یرتسب هناغشب رمرد
 دوبن شرایتخارد لوپ روظنم

 هرشالاب دسربشیاه وزرآاپ یزورهک دوب راودیمایکنا رق
 : تفک شوزهب یزود
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 . تاشیامن زا یکی ریدم یاررب یاهیصوت ناتسرامیب رتکد -
 ۲ ۱ دشمیهاوخ رادل وب ,یدوزب « تسا هداد نمب

 ۳ ی دوشب نیسژوم یکتارف تشادن"لیم .نشوژا یلاو
 اب هجرد نیوز دراو يکتارف ؛راکنیاب لافتشااب درکیم رکف
  :دنهاوخ قد زاد وا ناقج هاب ژ نان جن 7 قد او .دع دهاوخ
 هوس

 زا هتشذک .تشاع لوب یکتسب زی شوز هجلاعم هفادا یلو
 اهیش بلغا !ریز . دنک رایتخا یدیدج لذش دوب وویجم یکنارف نآ
 .باصعا نیکست یارب راچان و دشیم لوفشم رامقپ رتشیباب و حبص ات
 ءانب هردقم داوب و تفریم < یلول و ًهناخب دوخ هتفوک و هتخ
 ووت یم

 یکتا یا ریدم ۰ هوب هدرکی نیب شیپ رتکد هک دوطنامه
 ۳ واک بیت رت یدمب تاقالمود دش رارقو تقریذپ دوخ هتسدرد ار

  میصتا ۰ 0م عوضوم نیازآ یتقو هناخرامق بحاص یلو دنهدب

 تشادن لیم وا اریز . دیامت یرنکلجالتح نیا زا تفرک
 اب اقالم زود , دهدب تسد زا !ودوخ هناغ رامق نانکبژاب نیرتهب

 نر دوم فیقوت سیلی طسوت اریگنارف تشاد رایتخارد هک یلیاسو
 9 -.. دوب هتشذک تاقالم تعاس هک دندرک داز] ار دا یتقو

 هکدوبهدامآ و داد تشدزا اردوخ دیما نیرخ یکنارف ...
 اه هسوسو هک س وصخب دراذگ مدق دوخ مر یاب ب هراب ود

 ۳ توعد اد وا یلول درکیم كيرعت رتشی اروا یمول
 : هکت 7 ی ب دراد هردتم 39 حایتحا راب

 فیت رد ۲۳و داوم « دشاب هتشادن مه لوپ نکا

 ۰ , هراذگ



 دز دوخ تسدب اد نیفرم لوپمآ  یکنارف
 تشادیئانشآ یکنارفاب لبق اهتدمزا هک د وب یناوج رتخدیلوم

 ار رگیدکی ودن"[ شوز اب یکنارف جاودژا و لیبموئا هثداح زادعب
 تاقالماروا دوخ تسودندید یارب راب كي طقف یلو دن دیدیم کر
 دوب و
 درب هتنک و

 داز[ الاعح وتات مدیسریم لتقب لیبموتا هداح رد شک -
 ,ینک تاقالم ارتدوخ ناتسود یتحارب یتساوتیم و یدوب

 تبسن یرظن هنوکچیه یکنارفو درک یم هابتشا شوز یلو
 یلومو هدش راذگ رب یکداس تیاپن رد اهن تاقالم ۰ تشادن یلومپ
 دشدهاوخ زاج رتک را دراو یدوزبو هتفای دویهب یکتارق هکنیازا
 دازآ ارشدوخ یکتارف اهنیارب هواله . دوب هدرک یتتوشوخ راهظا
 اروا یتحار لیاسوو هتفاي دوبهم شدز تشاد لیم هشیمهو دیدی
 . .دنکمهارف

 دنک یراددوخ یلوم اب تأقالم زا دوب هتف رک میصت یکنارف
 لوفشم یتدم و دید ورتسیب كي دد اد وا اتافتا دمب زود دنچ یلد
 شیامن ریدم زا هک درک فیرعت وا یارب یکتارف دعب « هندش تبحص
 دهاوعت نفلت رکید زک رسه وا دیوکیم شوز و تسا هدشن یربخ
 و دومت راک نیا ندرد لابندب قیوشت اد وا سکع رب یلوم . درک
 : تقک

 هدشرناتمتخس تفای عالطا عوضوم نیاز شوزیتقو

 رتهبدشاب هدرک مک ارتنفلت هراش وا دیاش ۰ مولعم اجک زا -
 . ینک نالت واب تدوخ تسا

 . دشاب هدام7 ناحتما یارب هتفه یاه ژود زا یکی تشاذگ رارق دعب و دوب یکتارف نفلت راظتنارد شیانن ریدم . تشاد قح یلوم

۰ 
 . وراذگت هناخرامقب اد شیاپ رگیدتشاد میمصت یکنارف نیا دوجو اپ . درادرب تسد نآزا هک د وب لکشم هداملاقوف وا یارب و دیشچ ار هردغ» داوم معط ءرابود . دش هدول ]هراب رد یکتارف « دسد ارف ناحتما زود هکنيا زا لب

 . درکیماپ رب یبیجع لاجنجو هدز یشا رعتشوک یاهدایررف یهاک و هدش فیعش تدقب شیاصهادشیمرت میخ زوریزور زین شوز لاح« نیب نیادد

 یرتشم ود درکیمرامق اجت آرد یکنارف هک یاهناخ رامق بحاص

 ار خاضا دع دوش فرح ۱ ان روز هکد رک شهاد" یکنارفزاو دوب هدز دوتب دادلوپ
 ۱ نی کبک 2 یر

 یر و هدرک هجلامم ار شوز تسناوتیم رزق یکتارف عوضوم نیا ندیق + دا ۶ دا ید
 ۳ 4 تفک هناخرابق بحاصب هرخالاب . دهدب رب را ص ۳1 ر شوز تيم

 منک تاقالم تاشیام 8 درف سپ دیاب هک نکن شو یلو--
 ریدماب

 نحارتس
 راس یا

 ناغ رامقب ,راب ود
 رزور مات: دتدوب هدر یدایز غلبم تشاد ار اهن ]بیج ندرک یلاخ رو ار

 رررک تشب یکنارفب نانچمه تعب یلو دندوب لوفشم اد بش مامت
 لونشم یکنارف ۰ دندرو]یم كنچب اد اهلوپ یتسیاب ابن [یلو . دوب
 رای عزل كدنا نودب وا فیرظو كباج ناتشگنا . دشرامق رد بلعت
 ۱۳ ۸ رج فن ودزا یخی دب تخب ذا یل و . دئدادیم ماجتا ار دوخ
 نروص ور یمکحم تشم مشخ اب دمب و درک ریگ لفاف بلقت نیحرد
 . دروآدورف یکتارق

 ناخرابت دمآشوپب هکیماکنه و دیعپفن چیه رگید یکتارف
 یرر نرو یابتراک و هتسکش اهناویل . دید شوشفمو هتخیر مهب اد
 اب رامقردوا تسکشزا یئول یل دو . درک هزدخم داوم یاضاقتو دناسر [رترلو ب او شدوخ تمحزب یکشاّوف . دندوب هدش شخب نممز
 رب یدیدشرنأت و مشخ . درک یراددوخ نیفروم نداد زا و دوی ربخ
 نیکست یکدنانیفروم فیکم شمار[ ردودیسر دوخ دوصقمب ات دروآ وری ار اهوشک م امت دشوجتسج لوفشم هلجه اب دش یلوتسم یکتارف
 . تفای

 )رد ی و تفد ۵ اب رسکی دعب داد هناخرامق بحاصب
 هاش اد ووخ هلجعاب و درواین تقاط هرخالاب یل و دنک
 و دیعخب شما دآ نیفروم اب ار شاهتسخ باصعا و
 اص هک ی رتشم ود و دوب هتشک رب وازا تخب تفکر ب

 تانالمهدعوو هد تعاس ات.دش هجوتم یکنارف ماکنه نیارد
 . تساهدنامن یقاب یزیچ شیامن ریدم اب

3 
 یتح رگید وا . تفرک رارق دوخ لوهجمو موش تشون رسربارب _دد یکنارفو تفد نیپ زا رگیدراب بیترت نیاب زین دیما نیرخآ

 ذوب هدروآ باذعب اروا هردخم داوء نادقف
 ۲۲ هحفصم



# 

 هک یهاگهانپ نیرخآ فرطب داچان و تاد
 ضرف یعلیم ید ز ز دلم یدز هک تفاتش «یلواد

 دوخ یمیدقیرسم یو ب 2۳ 2 ر وا اریز تشاد ح
 ] دشو شب

 دش یکتارف ینارگن تعاب هک دش

 هقبط نیمراپچ یاههلب زا ار هاظ هک

 و وب مد ترب ؟ته یگرد و
 طقتز ور نآ هکدادیم تداهش ز

 معق وا یارب ربخ نیا
 یاپفرحتمح زب مدرم یل و تساهدشن ماجناوا تسدب راک نیا 0

 دند رکیمدراب )روا

 مادقا تف رگ میمصت یراک ادف اب هتخیمآ تیدجاب
 هن ادوارگ

 یا را

 یکنارف هحلاعم
 رک یرتسب | دوا نیل

 ترت یاربد درب ناتسرامس دنان تیامب

 دن
 ۳ * روم ثدام

 تعاس هکیماکنه .دشزاغآ یکتارف باذعو درد رگیدراب

 ,شندپ « داتفایم هزرلب شندبماهت «دیسدیم ارف وا نیف روم قبررت
 تیاپتاب طةتیلوم .دیلامیمكاعباردوخندب ثیمز یوریهاک و درکیب
 لوط رتشیب زودهس ارجام نیا ...درکیم تظاوم یکتارف زا یر

 هس داث] یلو ...دوب هتفای افش یکنارف تدمنیا نایاپزاسپ و دیدکز
 شدوخ اذهع« . 2 .دوب رهاظیبوخب وا دوج و رد باذع و هجنکش زور
 نآتوخد و نیفدومب شیاصعارگید و درکیم سح داذآ و كبس ار
 ,تشادن یجابتحا

 دنوشادجرگیدکیزا ودنآ هکدوب هدیسد نآ تقو ماجنارس
 دو هدم[دوج وب ودن 7 نیب یا هداعل |قوف تبحم و سناتدم نیا یطرد
 : تفک رثأت ابیکنارف یظفاح ادخ ماکنه

 هرخالاب وا منکحیرشت شود یارب اد عوضوم تقیقح دیاب -
 ار مدوخدیاب مهدعب و ...دشمیها وخادج مه زاام و داددهاوخ قح نم
 . منک یفرعم سیلپب

۰ 
 هکیماکنه درکف شک ادیکنارف تماقا لحم سیلپ هرخالاب

 تک اوم . دنتفایت اجن] رد اد وا دندش یلوم هناخ دراو وا فیقوت یارب
 رداروا امشدشاب شن ز دزندیاب الاج . هدرکن دارف یکنارف

 تفرگ رارق یئوج زاب هروم «شو*
 1 -۳۷ هحفص_

 دندرک زاغآ ینیون یگدنز «یکنارف» و«یلوم»
 ,تنایدیهاوخ اجن ۲

۰ 

 ارناشدوخ ندشادج موضومودوب شوژشرسه دزن یکتارف
 : دوب هتفک یکتارف دوب هدرک حرطموا یارب

 نودب نم . تسا نکسم ریغنم یارب مضو نيا هعادا رکید-

 مهاوخ تسدزا زین ار مدوخ , موش مقاودیف» وت یارب متاوتب
 اب .سیلپ «نیفرم « دامق ؛ یلعق تمقوم نيا اب نکب اد شرکق . داد

 «میناس یقاب یقیلکتالب نیا رد مییاوتیم روطچ تانتشحو لماوع نیا
 دوجوب طقف وا . دوبن ترد لناق شوز یارب قیاقح نیا یلد

 وا یارب دشابهک یتلاح و تیعقوم ره رد . تشاد حایتحا یکتارف

 ات دن اد یکتارقهدرم دجهک دادیم حیجرت شوژ دوب توافتیب

 هکت سنادیم بوخ شوز . دنک یک دنز یرگبد نز دانکرد وا هکنیا

 طبخ !روا هشینه یارپ یلوم «دورب شتسدزایکتارف داب نیا رکا
 . درکد هاوخ

 ماجنارس « دشیم یکنارق نتفد زا عنام مشخ تیابتاب شوز
 یلو درک کرح ود فرطب و درک ادج دوخ زا مشخابادوا یکنارف

 دوخ هكرعت» یلدئنص یور زا شوزهکد رک هدهاهم بجمتاب ناپکان
 .. دنکیم بیقعت ادواو هتساخ رب

 یژوسلدو محرت هکنيا یارب یلو هتفای افشهکدوب یتدم شوز

 هکدوب ولو دوب هدزک ناهنب همهذا اد تقیقح دنک لج ار یکنارف

 سکچیهامبط و هدرک ترب اههلبیالاب زا یکتارف تاجن یارب اد یلول
 صوس تسین تک ر حب رداق دوخ ,یلدنص یورزا هک ی سکب هداب نیا رد

 . درب یمت نظ

 لغاد یئول قافناب سیلپو دم زاب قاطارد مقومنیا رد .,.,

 هتساخ رب یلدنص یورزا هکد زک دهاشم ار شوز سیلی یتقو . دندش

 تقیفح هب هتفرهتف رزبل یکنارق ... تقایرد ار زیچ همه اروف تسا

 ابهتخیمآ بضغ و مشخ .. تسیزکنیأدشوز هرهچ .... دشیم انشآ

 یقاب یکتارت یارب دیدرت یاج دوب هتفرک ارف اروا ءرهچ هک ی سای

 . .تشادذگ یمن

 دس ؛ دوب نابیرکب تسد یا هدنعک ساب اب هظعل كب شوز
 یبوچ یمزأط .,.. دیود اطا ءرجتب فا ۳ 2
 و هدزوایت تموافس بات نو _ت ر

 ۳ ت

 مع هحتص رد هیتب) ...ادش دروخ یتعساب

 هکنيا



 هتفه هک , یفاهملیف یئذلط هژاب بم

 ناربت رد لبق هداتفا یشا رغلد عض وب ناب ایخ تل

 دعب هقیقددنچ و دیناسروا
۰ ۰ 
 دشهداد شام

 ان ایذ-سک رامنیس
 ادواتسد یلوم هکدوب یکنا

 رف شوق[ رد شوز دسج زوئه لاکیزوم - «ارحمكنه ]>
 و رشت

 : تفک تمحزب رتات طرف زا دم و د 1

 یگن رمامتلوصحم یقشعذ ینامرهف | الماعزونه
 :امک ۲

 یک تجارت 1یاوو تساا صیف ؟ تحارتسا ۰ ۴
 یا رنراو ناردارب

 نیرتاک -یرکمنوددوک :كارتشاب |
 دشیم كيدزن واب هکیلاحردو تفرگار رل

 دن ومید - نارکاک و یتسا-نوسیرک | د یلوم تسد یعتارف
 مارحمكنهآ و فورعم زاوآ یسام | تگ

 یرکسنودروک طسوت ملیفنیا دد | ! تسا تیلاعف وراک تقورگید دلاح زب زع هل -
 سو رب :ناد رک راک .تصاهدشهدن | وخ (نایاب)

 نوتسریماه 27

 ناریا امنیس ۱
۱ 

 هس لماشمارد < قشعهس ناتسادو

 ۱۹۰۳ یگندمامت لوصحم-ناتساد
 كا رتب

 یلسا - سالک ودكرک -یلجت  ریپ

 رچنب رک یلراف -نوسیم زمیج-ن و راک

 تنشپ و :اهنادرک راک -دریشاریوم
 تدراپنیر دی رفت وک -یلنیم

 لاتسیرک امنیس

 «ادرفیارب زورعا یکدنز» 3 003

 و سم اب تل 1 17
 لانشن رتنیالاس رویت وب ینامک ِ تی »ٍِِثم

 دن ومدا . جرامكي ردرف : كا رتشاب

 نیدلا رج-جی ردل است رولف-نیا رب وا

 ۱۳ تام: نادرتزک - سکا دری
 ندددوک

 ریامنی ودلک و رتمینایمک

 لای و راهنیس

 «ناداکهبت_نیمزرس» -
 ۱۹۵۳ یگت دمامت لوصدمنرتسو
 كا رتشاب .متسب نرق سک وف یناپمک
 نی درک -لچیمنو رماک .نوهلک یدود
 توالاک

 ینامرهق < یگالط باقعجنک >-۲
 ۱۹ ۰۳ یگن رمامتلوصحم ۰ یخی رات
 كا رتشاب-متسیب نرقسک وف یناسک
 نآ - تیصاسناتشک .دلیا ولت رک
 زوید زرملد:ناد رگ داک-تفو رکن اب

 سون و كلابام منیس ین را زهلالناب ایخ رگ ورادهاگشیامن زاا ر« میت »ردوپ
 یمفاعتحا مارد < ماهنا اهناتسرهشو نارهت ربتعم یاهیشورف راب راوخ ریاسو
 4 !ژ.یمیطم كالم رصات : كلا رتشاب و ی ملیفسراپ یویدوتسا ۱۳۳ (لوصحء لای كحوک و لایر ۳۰ دلرزسب هتسب ره تمیقب

 اش:نادرک راک - نیهش - یلاقب
 رویش نادر د ی (عاش یبگ آ نوناک)

 - ۲۸ هنص

 راس
 دما هجوم رز دیک هد

۱۳۳ ۱ 
 اناربا ک ۰ اب - ملیف
 تک

 بر زراورب ۰ 9
 دی یاابیش

 کا
 یراق مارد «سرتدزم»

 لار ۱ 1 و۳ لومحم یعاستجا
 زناولراش - ناتن ومویا :كا رتشاب
 ۵ راورا راک - وزوکادد
 2 وز ولک

 یامه امنیس

 راردیدمک مررد یبش»

 یناپک ۱۰۵۳ لوصحم یتشع

 یروگیرک : كارتشاب تن وماداب

 تربل]یدا - ندوبیهیردوا - كپ
 مایلبو : هدننک هیهت و نادرک راک

 رلیاو

 زربلا امنیس
 ینامرهق < نانارچ واک د

 ۱۹۵۱ یگندمامت لوصحمنرتسو
 -لانشن رتنیا لاسروین وی یناپمک

 نیید - یرکم لئوج .: كا رتشاب
 9 5 نادرک راک - لوکاتسا

 , نامی ون

 جات امنیس
 یلانج مارد «دابدرگو - ۰

 یلاول یلاسک ۱۸۵۰۱ لوصحم
 917 ۳۵] رتشاب م متسیب نرق
 زاداچ ارقهزوخ - تنک دراچیر

 ؛هدننک هبهت دناد رک راک دروفکیب

 ,رگنیمرپ وت وا
 یدک < یراب ودادام و - ۷

 ۲۱ اب یزتناف لاکیزوم
 و یناپمک ۳
 !لوسول-نونلتسادر : كا رتشاب
 یدارکت لک چ

 و



 لصف و هدش مرگ اوه
دیسر اب رد رانک رد انش

 تسا ه

کعنیا زین یرهام ساکع و
 «رونیگ ی زتیم »زا ار یلاشامت س

پ ینابمک زانط هداتس
ات هتفرگ اب رد رانک رد تومارا

 تبا امشب 

ن امت هنوگچ هک رز
 هدش عامت واب اهته

 تما
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